
Bir gece ansızın ilahi bir davetle 
Mekke’den Kudüs’e melek eşliğinde 
bir yolculuk... Oradan da fiziğin ve 

metafiziğin maverasına urûc... Efendimizin 
yüce bir mazhariyetle göğe merdiven dayadığı, 
mananın kapısını araladığı şehir... İnsan en güzel 
hayallerinde bile bu kadarını tahayyül edemiyor 
fakat bu hakikate mevzu ve mekan olan, aklın ve 
gönlün sınırlarını zorlayan şehir az ötemizde bin 
dört yüz yıldır bu hatıralarla capcanlı yaşıyor. 

Şimdi bu şehri başka bir mübarek şehirde, 
insanlık ve İslamlık tarihinin mecz olduğu 
İstanbul’da yeniden yad ediyoruz. İstanbul’da 
mi‘rac, İstanbul’da Kudüs idrak edilebilir, 
hissedilebilirse bu mutlaka başka bir anlayışa, 
harekete sebep olacaktır diye inanıyoruz. 
Ve ayetlerde, hadislerde, şiirlerde, ilahilerde, 
resimlerde, tarihte onun izini sürüyoruz... 
Kudüs’ü arıyoruz bereketlenmek için.

638’de ki fethinden 1917’ye kadar bir biçimde 
müslümanların idaresinde olan bu şehir son 
bir yüzyıldır dünyaya hükmetmek isteyen fikri, 
dini, siyasi, iktisadi muktedirlerin elinde en nahif 
ifadesiyle bir kırık oyuncak gibi. Tüm dünyanın 
baskısını üzerinde taşıyan Kudüs’te son bir 
yüz yıldır yaşananları ise müslümanlar halen 
etraflıca tasvir ve tahlil edebilmiş değil maalesef. 
Bu baskılara rağmen hissiyattan sıyrılıp imanî, 
fikrî ve amelî inşa ve imalde bulunmanın hakkını 
vermek gerekiyor. Bugün, Kur’an-ı Kerim’de 
Kudüs’ün, Mi‘rac ve İsrâ’nın nasıl yer aldığını 
tahlil eden tefsirlere, hadis şerhlerine ve tabii 
felsef î-tasavvuf î metinlere her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız var. Kudüs hakkında evsaflı, 
etraflı monografilere, tarih ve sanat kitaplarına 
da. Şehrin ve irtibatlı olduğu siyasî boyutların 
tarihi, bugüne yansımaları çeşitli veçheleriyle 
ele alınması ise geldiğimiz yeri anlayabilmek, 
nasıl bir mücadele yürütmemiz gerektiğine karar 
verebilmek için fevkalede mühim. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
ele aldığımız Kudüs 
dosyamızda meseleye pek 
çok cepheden bakmaya, 
okuyucunun bütünlüklü 
bir bakış açısı temin 
edebilmesi adına bazı temel 
hususları ortaya koymaya 
gayret ettik. Ayrıca kültür 
kutsalın muhafazasında 
ateşin etrafındaki kül 
mesabesinde olduğundan 
Kudüs’ü çevreleyen kudsiyeti 
anlamanın aynı zamanda bu 
kudsiyetin kültür sahasında farklı tezahürlerini 
müşahede ve müzakereden geçtiği kanaatiyle 
dosyayı hazırladık. 

Neticede bu sayıda yirmi dört farklı başlıkta yazı 
ve üç röportaj okuyacaksınız. Prof. Dr. Zekeriya 
Kurşun Hocamızla hususen Kudüs özelinde I. 
Dünya Savaşı şartlarını hazırlayan süreci, sonrası 
ve siyonizmi; eski bir siyasetçi ve şimdi fotoğrafçı-
seyyah Süleyman Gündüz’le 80’lerden 2000’lere 
Türkiye ve dünya siyaseti ekseninde Kudüs’ün 
müslümanlar açısından ne anlama geldiğini; 
gazeteci-yazar Taha Kılınç’la da Türklerin Kudüs 
ziyaretleri ve Kudüs tasavvurlarının şehrin içinde 
bulunduğu şartların anlaşılmasında bazen nasıl 
bir tür mani olabildiğini tartıştık.

Duamız, Efendimiz’in Mi‘racına ve İsrâsına 
ev sahipliği yapan Kudüs’e, bu hatıralara 
müslümanların müslümana yaraşır biçimde 
sahip çıkabilmesi, madde ve mânâ hayatımızda 
Kudüs’ün kudsiyeti ve bereketinden yeniden 
istifade edebilmemiz nihayet, bu topraklarda 
asırlardır birlikte yaşayan insanların dünyaya dahi 
örnek olacak huzur, emniyet ve hürmet içinde 
bir hayat nizamı kuracakları günleri görmek 
istikametindedir.

 Fulya İBANOĞLU

 Editör
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Bismillahirrahmanirrahim

Kendisine âyetlerinden bir kısmını göstermek 
için kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i 
Haram’dan çevresini bereketlendirdiği Mescid-i 
Aksâ’ya götüren şanı yüce Allah’a hamd ü 
senalar olsun. 

Vâsıl-ı kâbe kavseyn-i ev ednâ, sahib-i isrâ ve 
mi’râc Rasül-i Kibriyâ efendimize sonsuz salât 
ve selâm olsun!

Din ve Hayat dergimizin bu sayısı 
müslümanların ilk kıblesi “Kudüs” başlığıyla 
sizlere arz edilmektedir. 

Kudüs’ün tarihi çok eski dönemlere kadar 
uzanmaktadır. Şehir, kutsallığı ve özelliği 
sebebiyle başta İslâmiyet olmak üzere 
bütün ilahi dinler tarafından özel bir 
merkez olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan 
şehir, diğer yerlerden farklı bir konumda 
değerlendirilmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim’de Kudüs ismine açıkça yer 
verilmemiştir. Bununla birlikte pek çok yerde 

İsrâ ve Mi‘rac 
Hatırasının 

Muhafızı 
Kudüs

Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ
İstanbul Müftüsü

bu şehre atıf vardır. Mescid-i Aksâ’nın burada 
bulunmasına işaret edilerek “çevresinin 
mübarek kılındığı” (el-İsrâ 17/1) bildirilmiştir. 
Ayrıca bölge, “kutsal toprak” (el-Mâide 5/21) 
ve “seçkin bir yer” (Yûnus 10/93) olarak 
nitelendirilmiştir. Yine tarihi süreç içinde Hz. 
İbrahim’den itibaren pek çok peygamberin 
yaşadığı ve gelip geçtiği mukaddes bir yerdir. 

Diğer yandan Hz. Peygamber (s.a.v.) in, ibadet 
ve ziyaret maksadıyla Mescid-i Aksâ ile birlikte 
Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî’yi ziyaret 
edilecek üç mescitten biri olarak tavsif etmesi, 
(Buhârî, “Fazlü’s-salât f î mescidi Mekke ve’l-
Medîne”, 1,6; Müslim, “Hac”, 511-513) bu 
bölgenin mübarek bir mekân oluşunun bir 
başka ifadesi olmuştur. Yine kıblenin Kâbe’ye 
dönüştürüldüğü zamana kadar müslümanların 
namazlarında Kudüs’e yönelmesi; Allah 
Resûlü’nün bir gece Mescidi-i Harâm’dan 
çevresi mübarek kılınmış olan Mescid-i Aksa’ya 
götürülmesi (İsrâ) ve ardından gerçekleşen 
Mi‘raç mucizesi, Müslümanlar için bu şehri 
önemli hale getirmiştir. Bu sebeplerle Mekke ve 
Medine’den sonra gelen Kudüs, hep bu ikisiyle 
anılmış, bu üçü yeryüzünde Allah’ın mukaddes 
kıldığı şehirler olmuştur.

Onun bu kudsiyeti müslümanları her 
vesileyle ona, onu muhafazaya sevketmiştir. 
Müslümanların Kudüs’ü fetihleri ve doğrudan 
idare etmeleri ise Hz. Ömer döneminde 
gerçekleşmiştir. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği 
zamanında Bizans’a karşı elde edilen 
Ecnâdeyn zaferi, müslümanlara Suriye 
ve Filistin bölgelerinin fethinde önemli 
bir adım olmuştur. Hz. Ömer zamanında 
Yermük zaferiyle Suriye bölgesinin fethini 
gerçekleştiren müslümanlar, yeni hedef olarak 
Filistin şehirlerini belirlemişlerdir. Nitekim Ebû 
Ubeyde b. Cerrah komutasındaki müslümanlar, 
Filistin’e gelerek Hristiyanların kutsal merkezi 
Kudüs’ü muhasara etmişlerdir. Müslümanlara 
karşı gelemeyeceğini anlayan şehir halkı, Ebû 
Ubeyde’den aman dileyerek Suriye şehirleriyle 
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yapılan anlaşmalara benzer bir anlaşmanın 
kendileriyle de yapılmasını teklif etmişler ve 
şehri bizzat halifeye teslim etmek istediklerini 
bildirmişlerdir. Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın 
durumu halife Hz. Ömer’e bildirmesi üzerine 
böylesi bir teklifi uygun gören Hz. Ömer, 
önce Câbiye ardından Kudüs’e gelerek şehrin 
anahtarını Patrik Sophronios’tan teslim 
almıştır. (17/638). Böylece bütün ilahi dinler 
tarafından mukaddes bir belde olarak kabul 
edilen Kudüs şehri, kan dökülmeden ve barış 
yoluyla müslümanların kontrolüne geçmiş olur. 

Hz. Ömer’in Kudüs halkıyla yaptığı bu 
anlaşma (eman) sayesinde üç semavi dinin 
mensuplarının huzur, barış ve güven içinde 
yaşayacakları, can, mal ve din hürriyetine 
sahip olacakları yeni bir dönem başlamıştır. 
Halife Hz. Ömer’in temelde cizye ve haraç 
karşılığında kurmuş olduğu bu düzen, asırlarca 
şehrin güven ve huzur içinde idare edilmesini; 
her din temsilcisinin ibadetlerini kendi 
mabedlerinde gönül rahatlığıyla eda etmeleri 
imkânı sağlamıştır. Böylece İslâm’ın güvencesi 
altına giren bir kimsenin hangi milletten, 
hangi inançtan olursa olsun emniyet içinde 
hayatını idame ettirebileceğinin teminatı Kudüs 
özelinde insanlığa gösterilmiş, kıyamete kadar 
bu hakikat, bu tecrübe orada bir tür şahitlik 
vesikası olarak kaydedilmiştir.

“Kudsî” ya da “Makdisî” künyesiyle ma’rûf 
birçok ilim ve sanat ehline merkez olmuş bu 
kutsal belde tarih boyunca farklı dinlere ve 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Kudüs tarihî 
süreçte Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet 
için vazgeçilmez bir mekân olmuştur. Uğruna 
nice savaşlar verilmiş hâlâ da kendisi için 
büyük mücadeleler verilen bu şehir, insanlığın 
mihenk taşı, mi’yârı vazifesi görmüştür. Şöyle 
ki, asırlardır insanoğlu bir taraftan çok değer 
verdiği, kutsallığına inandığı bu şehri imar 
edip, muhkem hale getirirken öte taraftan 
başkasına hayat hakkı vermeyerek zindana 

çevirmiş, dünyevi iktidar hırslarına kurban 
etmiştir. 

Özetlemeye çalıştığımız üzere Kudüs 
müslümanların gönlünde sadece bir mekan, 
sıradan bir şehir olmaktan ötededir. Rasül-i 
Kibriyâ efendimize taraf-ı ilahiden bahşedilen 
en büyük mucizelerden isrâ ve mi‘râca makar 
olan Kudüs şehri, ilahiyat, içtimaiyat ve elbette 
tarihle irtibatlarının yanı sıra yeryüzünde 
ferdin Allah’a doğru manevi yürüyüşüne, 
manevi yolculuğuna bir remiz, bir işaret 
gibidir. Bu sebeplerle müslümanlar Kudüs’ün 
mukaddesâtına, Efendimiz aleyhisselâmın 
hatırasına ve emanetine halel getirmemek 
gayretiyle Hz. Ömer’den itibaren azami 
gayret göstermişlerdir, göstermeye de devam 
etmektedirler.

Bu düşüncelerle Kudüs’ün idrak edilip, 
hissedilebilmesi, onun Cenâb-ı Hak katındaki 
ulviyetine layık yeni bir gayret ve iradenin 
tahakkukunu can u gönülden niyaz ederiz. 

Şeyh Galib 
meşhur Hüsn 
ü Aşk'ında 
mi'racı 
anlatırken  

"Nâgeh 
görünüp 
harîm-i aksâ/
Abdiyyetin 
oldu sırrı 
peyda/Ol 
sâcid olup 
Hak oldu 
mescûd/ 
Dendi bu 
makâma 
gayb-ı 
meşhûd" diye 
Mescid-i 
Aksâ'yı yâd 
etmişti. İşte 
kulluğun 
sırrının 
aşikar olduğu 
mescid: 
Mescid-i Aksâ 
Fotoğraf: 
Süleyman 
gündüz
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Ana konusu Peygamber Efendimizin 
isrâ ve mi‘racı olan bu hilye-i şerîfe, 
geleneğe uygun olarak bir besmele-i 
şerîfe ile başlamakta, mi‘rac-ı Nebî’nin 
başlangıç noktası Mescid-i Harâm olduğu 
için besmelenin üzerinde bir Ka’be-i 
Muazzama minyatürü yer almaktadır. 
İsrâ yolculuğu esnasında Medine-i 
Münevvere/Akik vadisine uğrayıp iki 
rek’at namaz kıldığı için Mescid-i Nebevî 
sağ alt koltukta, isrânın bitiş noktası 
olan Mescid-i Aksâ da sol alt koltukta yer 
almaktadır. 
Göbek kısmı merkezi ism-i Celâl 
ve ism-i Nebî ile başlamakta, onu 
Peygamberimizin gönderilişinin Allah’ın 
bir nimeti olduğunun anlatıldığı ayet 
(Tevbe, 9/128) çevrelemektedir. 
Bunu, Allah Resûlü’nün son peygamber 
olduğunu belirleyen ayet (Ahzab, 33/40) 
çevrelemekte, onu da İsrâ Sûresi 1. 
ve 31-32. ayetler çevrelemektedir. 
Onu da mir‘acı anlatan Necm Sûresi 
1-10. ayetler çevrelemekte, onu 
İnşirah Sûresi’nin tümü ile Âl-i İmran 
Sûresi 81-82. ayetler çevrelemekte, bu 
halkaların tümünü “Şefâat Yâ Resûlallah” 
dileği süslemekte, aralarda nübüvvet 
mührü damgasını vurmaktadır. Bundan 
sonra Hz. Ali’nin anlatımı olan hilye-i 
şerîfe metni yer almakta, metni Hz. 
Peygamber’in muhteşem özelliklerinden 
bir kısmını konu alan salât-ı tefrîciyye 
tamamlamaktadır. Kırmızı noktalar 
şeklinde Peygamberimizin 96 kadar ism-i 
şerîfi yazılmış olup son halkada dilimler 
şeklinde hilye-i şerîfe hakkında olduğu 
rivayet edilen hadis-i şerif yazılıdır. 
Göbek kısmının dört köşesinde dört 
büyük halifenin isimleri, ayet yerinde 
ise “Biz seni ancak âlemlere rahmet 
olarak gönderdik.” meâlindeki (Enbiya, 
21/107) ayet-i celîle yazılıdır. Bitiş 
kısmında ateşe konulsa söndüğü rivayet 
edilen Hz. Peygamber’in on mucizesi yer 
almaktadır. 
Eser, dev hattatlarımızdan Fehmi 
Efendi’ye (1860- 1915) ait olan ve 
şu anda biri Medine-i Münevvere/
Mescid-i Nebevî/Ashâb-ı Suffe duvarında 
asılı bulunan, diğeri bir zamanlar 
Afyonkarahisarlı merhum iş adamı 
Ahmed Akosman Bey’in, diğer üçü 
de bir Musevî koleksiyoncunun özel 
koleksiyonunda bulunan beş büyük 
hilye-i şerifeden etkilenerek bir benzerini 
meydana getirebilme arzu ve niyazının 
neticesinde 26 Safer 1426/5 Nisan 
2005 Salı günü gecesi saat 24.00’de 
tamamlanmıştır.2

Hat: Ali Hüsrevoğlu.  
Tezhib: Hasan Türkmen.
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ilgili açıklamaları esas alınmış ve bunun yanı 
sıra başta Tevrat olmak üzere çeşitli dinî ya da 
tarihî metinlere atıflar yapılmıştır. Bu çalışmada, 
Kur’an’da Mescid-i Aksâ ile ilişkili olan ya da 
ilişkisi kurulan ayetlerin müfessirler tarafından 
yorumlanış biçimi ele alınarak bu camiye İslâm 
düşüncesinde atfedilen değer incelenecektir.

Tefsirlerde Mescid-i Aksâ

Müfessirler, Kur’an’da yer alan çeşitli kelimelerin 
ya da kelime gruplarının Mescid-i Aksâ’yı ve 
arazisini ifade ettiği düşüncesindedirler. Bu 
arazi, günümüzde Filistin’in Kudüs kentinde 
bulunan ve içerisinde kutsal kayanın (sahra) yer 
aldığı harem bölgesidir. Zaman içerisinde arazi 
üzerindeki mabedin şekli ve yapı malzemesi 
değişmiş olsa da çevresi yüksek duvarlarla örülü 
Harem bölgesinin tamamı, Mescid-i Aksâ olarak 
anılmıştır. Kudüs şehrindeki bu kutsal mescid, 
Kur’an’da beyt, mihrab, bereketli arazi, Mescid-i 
Aksâ ve yıkılmak istenen mescid ifadeleriyle 
karşılık bulmuştur:

1. Beyt

Kur’an’da Mescid-i Aksâ ile ilişkilendirilen 
kelimelerden birisi beyttir. Kelime, gecelemeyi 
ifade eden byt kökünden türemiştir. Ev anlamına 
gelen beyt kelimesi, gecenin geçirildiği evler, 
meskenler, barınaklar ya da deri çadırlar (en-
Nahl, 16/80) için kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte Kur’an’da beytin mabed anlamında 
kullanıldığını görmek de mümkündür: “İnsanlar 
için yapılmış olan ilk ev/beyt, alemlere bir 
hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki 
mabettir.” (Âli İmran, 3/96). Bu ayette kullanılan 
beyt kelimesiyle, Kâbe kastedilmiştir. Aynı 
kelimenin Mescid-i Aksâ için de kullanıldığını 
görmek mümkündür. Müfessirlerin bir 
kısmına göre, Firavun baskısı altında yaşayan 
İsrailoğulları’na hitap eden “Mısır’da beytler 
hazırlayın, beytlerinizi kıble yapın ve namazı 
kılın” (Yûnus, 10/87) ayetindeki beytler 
kelimesiyle mescidler,2 kıble kelimesiyle de 
Mescid-i Aksa tarafına yönelme kastedilmiştir.3 
Zaten bir yöne kıble denmesinin nedeni, namaz 
kılanların o tarafa doğru yönelmeleridir.4 

Giriş

Müslümanların, peygamberlerden kalan 
dinî, siyasî ve kültürel mirası saygıyla 
karşıladıklarını, taşıdıklarını ve korumaya 
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Zira kendilerini, 
bu mirasın asıl ve gerçek sahipleri olarak 
görürler. Bu kabulün oluşmasında Kur’an 
ayetlerinin ve Hz. Peygamber’in hadislerinin 
etkisi büyüktür. Dinin temel kaynaklarında 
ibadetten uluslararası hukuka, evlilikten 
alışverişe, ilimden cihada, kıbleden mabetlere 
kadar pek çok konuda önceki peygamberlere 
atıflar yapılmıştır. Bu atıflar, müslümanların 
kadim bir kültürü sahiplenmelerine yol 
açmıştır. Bu kabul, aralarında müfessirlerin de 
bulunduğu müslüman bilginlerin yorumlarında 
kendisini belirgin şekilde hissettirir. Bundan 
dolayı yazılı tefsir metinlerinin ortaya çıktığı 
ilk dönemlerden itibaren, Mescid-i Aksâ ile 
ilişkili olan ya da olduğu düşünülen ayetlerin 
yorumlarına geniş şekilde yer verilmiştir. 
Tefsir kültüründe “Beyt-i Makdis” ifadesiyle 
Mescid-i Aksâ özdeşleştirilmiştir. Tefsirlerde 
Hz. Peygamber’in Mescid-i Aksâ ve Kudüs ile 

Tefsir 
Sayfalarından 

Tarihi 
Okumak: 

Mescid-i Aksâ

Doç. Dr. Harun BEKİROĞLU1
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cinleri mescit inşaatında istihdam etmiştir. Hz. 
Süleyman’ın inşa ettirdiği en önemli namazgâh 
ise Mescid-i Aksâ’dır.10 Zira bu alan, içerisinde 
pek çok namazgâhı barındıran harem bölgesinin 
tamamının adıdır. Bu alanın korunması ve 
müdafaa edilmesi gerektiğinden dolayı ayette 
mescid kelimesi yerine mihrab kelimesi 
kullanılmıştır. Elbette bu tercih, Mescid-i Aksâ 
için oldukça anlamlıdır.

Mihrap kelimesinden yola çıkan müfessirler Hz. 
İbrahim’in, hicret yurdu Filistin topraklarında 
çok sayıda mescid ve mabed inşa ettiği 
kanaatindedirler.11 Bu durum Tevrat’ta da ifade 
edilmektedir (Yaratılış, 12:7-8). Hz. İbrahim’in 
Beytel ile Ay kenti arasında yaptığı mescit ve 
sunaktan bahsedilmektedir (Yaratılış, 13:2-
4). Bu mescitlerden biri, Hz. İbrahim’in ve 
ailesinin kabirlerinin bulunduğu Halil (Hebron) 
kentindeki Mescid-i İbrahimî/Makpela 
Mağarası’dır (Tekvîn, 23/9). Bundan dolayı 
“Kâbe’nin Mescid-i Aksâ’dan kırk yıl önce 
inşa edildiğini” ifade eden Hz. Peygamber’in12 
bu sözündeki kırk yıl ifadesi, şu şekilde 
yorumlanmıştır: Hz. İbrahim, Kâbe’yi inşa 
ettikten sonra Mescid-i Aksâ’nın inşa edileceği 
alanı belirlemiş, küçük bir mescit yaparak 
burada ibadet etmiş ve sahrenin üzerinde 
kurbanlar kesmiştir. Hz. İbrahim’in vefatından 
yaklaşık dokuz asır sonra ise Hz. Süleyman, 
Mescid-i Aksâ’yı bu araziye inşa etmiştir.13

3. Bereketli Arazi

Kur’an’da Mescid-i Aksâ için kullanılan 
ifadelerden birisi de bereketli yerdir/el-ard 
elletî bâreknâ f îhâ. Allah, Irak’ta yaşayan Hz. 
İbrahim ve kardeşinin oğlu Hz. Lût’un bereketli 
topraklara hicret etmesini emretmiştir. Bu 
durum Kur’an’da “Onu da Lût’u da kurtarıp 
herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık.” 
(Enbiya, 21/71) şeklinde ifade edilmiştir. 
Böylece Hz. Peygamber’in, atası Hz. İbrahim’in 
hicret geleneğini sürdürdüğü ifade edilmiştir.14 
Müfessirlere göre ayette vurgulanan bereketli 
yer, Beyt-i Makdis’i içinde barındıran Filistin 
topraklarıdır.15 Bu kutsal toprakların bereketi, 
yöreye çok sayıda peygamberin gönderilmesi, 

Ayrıca ayetin bağlamında namaz kılma emrinin 
yer alması, beyt kelimesinin mescid olarak 
anlaşılmasını; kıble ifadesinin bulunması 
da ibadette belirli bir yöne dönmenin 
müslümanların başlattığı bir uygulama olmayıp 
tüm peygamberlerin yaşam tarzı (sünnet) 
olduğunu göstermektedir.5 Dolayısıyla ayet 
“Namaz kıldığınız mescitlerin kıblesi, Mescid-i 
Aksâ’ya doğru olsun.” şeklinde anlaşılmalıdır. 
Buna göre Mısır’da yaşayan İsrailoğulları’nın 
ibadet ederken Mescid-i Aksâ yönüne dönmeleri 
emredilmiştir.

2. Mihrab

Kur’an’da Mescid-i Aksâ anlamında kullanılan 
kelimelerden birisi, mihrabdır. Mihrab, ev ya 
da namazgâhların, sade olduğu kadar saygın 
kabul edilen ön kısımlarına verilen isimdir.6 
Savunma anlamındaki hrb kökünden türeyen 
mihrab, midrar kelimesi gibi mübalağa kalıbıdır. 
Bu kökten türeyen tüm kelimeler savunma 
kök anlamını barındırmaktadır. Bundan dolayı 
savaşa, harb ve muharebe; yakın mesafeden 
düşmana atılan küçük mızrak ya da kamaya, 
harbe denmiştir. Evlerin ve mescitlerin 
kıymetli bölümlerine mihrab denmesinin 
nedeni, buraların büyük bir hamiyyet, özveri 
ve cesaretle savunulması gereğindendir.7 Zaten 
Türkçemizde ve kültürümüzde mihrap kelimesi, 
camide imamın durduğu, kıbleyi gösteren yer 
için kullanılmaktadır. Bununla birlikte kelime, 
parça-bütün ilişkisi çerçevesinde camiyi de 
ifade edilecek şekilde kullanılabilmektedir. 
Mesela Makrizî’nin (ö. 845/1442) Mısır’daki 
camileri anlatırken cami kelimesi yerine 
mihrabı kullanması, Kur’an’ın nüzûlünden uzun 
bir dönem sonra da kavramın müslümanlar 
arasında yaygın bir şekilde kullanıldığını 
gösteren önemli bir veridir.8

Mihrap kelimesi, Hz. Süleyman’ın cinleri işçi 
olarak çalıştırdığını anlatan “Onlar Süleyman’a, 
isteğine göre mihraplar/meharîb … îmâl 
ederlerdi.” (Sebe, 34/13) ayetinde geçmektedir. 
Ayetteki meharîb kelimesi ile Filistin’in 
kutsal topraklarında inşa edilen mescitler 
kastedilmiştir.9 Buna göre Hz. Süleyman, 
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“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına 
engel olan ve onların harap olması için 
çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında 
bunların oralara ancak korka korka girmeleri 
gerekir. Dünyada bunlara aşağılanma/hızy; 
âhirette de büyük azap vardır.” (Bakara, 2/114)

Bu ayet, nüzul ortamı değerlendirilmeden 
okunduğunda, Mekkeli müşriklerin Kâbe’yi 
ya da Medine’deki camileri yıkmak istediği 
düşüncesini akla getirebilir. Ancak ayetin mesajı 
farklıdır. Bu mesajın anlaşılması için aşağıda üç 
soruya yanıt vereceğiz: 

1. Yıkılması için gayret gösterilmiş mescitler 
hangisidir?

2. Mescitler kelimesi, tekil anlamda mı çoğul 
anlamda mı kullanılmıştır?

3. Mescitleri yıkanların ahiret azabı dışında, 
bu dünyada da aşağılanacakları/hızy ifade 
edilmiştir. Bu gerçekleşmiş midir?

Müfessirlere göre ayetteki mescitler ifadesinin 
karşılığının, Mescid-i Harâm olması mümkün 
değildir. Çünkü müşrikler, Kâbe’yi yıkmaya 
teşebbüs etmek şöyle dursun aksine imar 
ederlerdi. Kastedilenin Mescid-i Nebevî 
olması da mümkün değildir. Zira hiçbir 
dönemde bu mescitte “Allah’ın adının anılması” 
engellenememiştir. Ayrıca ayetin bağlamı, 
yahudi ve hıristiyanlar ile ilgili olduğu için 
yıkılmaya çalışılan mescitleri, bu iki dinin 
mensuplarını esas alarak değerlendirmek 
gerekir. 22

Müfessirlere göre mescitler kelimesinin ayette 
çoğul olarak kullanılmasının nedeni, ta’zim ya da 
işaret edilen mekândaki secdegâhları kapsaması 
içindir.23 Kur’an’da tekil bir varlığın, çoğul bir 
kelimeyle anlatıldığını da görmek mümkündür. 
Mesela Nuh peygamber hakkında peygamberler/
rusül ifadesi kullanılmıştır (Furkân, 25/37).24 

Müfessirlere göre yıkılmak istenen 
mescit(ler), çevresindeki namazgâhıyla 
beraber Beytülmakdis’tir.25 Orada tevhidin 
konuşulmasını yasaklayıp mescidi harabeye 
çevirenler ise Beytülmakdis’i iki kez yıkmış 

ağaçlarının ve akarsularının bol, arazilerinin 
ziraata elverişli olması şeklinde anlaşılmıştır.16

4. Uzak Mescit/el-Mescidü’l-Aksâ

Kur’an’da Mescid-i Aksâ isminin açıkça ifade 
edildiğini görmek mümkündür. Bu isim, 
Hz. Peygamber’in Mekke’den Kudüs’e gece 
yaptığı yolculuğun/isrâ anlatıldığı ayetlerde 
geçmektedir (İsrâ, 17/1).

Aksâ kelimesi, ksv kökünden türemiştir. Bu 
kökten türeyen tüm kelimeler, uzaklığı ve 
uzaklaşmayı ifade eder. Mesela kesilen kulağı, 
bedeninden uzağa düşen deveye kusvâ adı 
verilir. Hz. Peygamber’in Kasvâ adlı devesi, 
ismini bu kökten almıştır. Arapça’da en uzakta 
olan eril bir nesne, aksâ; dişil nesne ise kusvâ 
olarak adlandırılır.17 Kur’an’da en uzak/kusvâ ve 
en yakın/dunyâ kelimeleri birbirinin zıddı olarak 
da kullanılmıştır. Bedir Savaşı’nın anlatıldığı 
“İki birlik karşılıklı savaş düzeni aldığı sırada 
siz vadinin (Medine’ye) daha yakın/dunyâ 
yamacında idiniz. Onlar ise daha uzak olan/
kusvâ yamaçta idiler.” (Enfal, 8/42) ayetinde her 
iki kelimenin de mekânsal uzaklığı ifade edecek 
şekilde kullanıldığını görmek mümkündür. 

Aksâ kelimesi, Mescid kelimesini nitelediğinde 
en uzak mescid mânâsını ifade eder. 
Müfessirlerin neredeyse tamamına göre İsrâ 
Suresi’nde geçen en uzak mescid/el-Mescidi’l-
Aksâ ifadesiyle Filistin’de bulunan kutsal 
mabed/Beytu’l-Makdis kastedilmiştir.18 Beyt-i 
Makdis’e en uzak mescid adının verilme nedeni, 
Hz. Peygamber’in ve müslümanların yaşadığı 
bölgenin uzağında olmasıdır.19 Bundan dolayı bu 
namazgâha kısaca uzak/el-Aksâ da denilmiştir.20 
Müfessirlere göre Hz. Peygamber’in Mekke’den 
başlayan isrâ yolculuğu, Filistin’deki bu 
namazgâhta son bulmuş ve buradan da semaya 
doğru mi’rac gerçekleşmiştir.21

5. Yıkılmak İstenen Mescid

Kur’an’da Mescid-i Aksâ ile ilişkilendirilen 
kelimelerden biri de mesâcid kelimesidir. Mescid 
kelimesinin çoğulu olan kelime, Mescid-i Aksâ 
ile bağlantılı olarak şu şekilde geçmektedir: 
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Müslümanların, Mekke’deki ilk mücadele 
günlerinden itibaren Mescid-i Aksâ kültürünü 
ve bilincini canlı tuttukları görülmektedir. 
Mi’rac, kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe’ye 
çevrilmesi, Romalıların Mescid-i Aksâ’yı harap 
etmeleri ve Kudüs’teki katliamları, yeryüzündeki 
en değerli mâbed sorgusu, Mescid-i Aksâ’daki 
ibadetin ve orayı kandillerle aydınlatmanın 
fazileti gibi pek çok konu, ayetlerle ya da Hz. 
Peygamber’in açıklamaları ya da kendisine 
yöneltilen çeşitli sorularla müslümanların 
gündeminde olmuştur. Böylece müslümanlar 
arasında Mescid-i Aksâ, dinî kimliğin bir parçası 
haline gelmiştir. Kur’an ayetlerini yorumlayan 
müfessirler de bu kimliği benimseyerek 
ayetleri izah etmişler ve Mescid-i Aksâ’yı İslâm 
kültürünün bir parçası olarak kabul etmişlerdir.

İlk asırlardaki müslümanların taşıdığı 
özgüven, müfessirlerin yorumlarına da 
yansımıştır. Mescid-i Aksâ’yı defalarca yıkan 
ve orada Hz. İsa’nın öğrettiği tevhid inancının 
anlatılmasını engelleyen Romalılardan hesap 
sormayı, Kur’an’ın bir vaadi ve bu vaadi 
gerçekleştirmeyi de dinî bir sorumluluk olarak 
değerlendirmişlerdir. Buna göre Mekke’den 
Kudüs’ün fethine, Amorion Kalesi’nden 
İstanbul’un fethine kadar uzanan fetihler dizisi, 
Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkma duygusunun 
tahakkukudur. Bundan dolayı müslümanların 
fetih tarihini ve motivasyonunu, müfessirlerin 
yorumlarından bağımsız düşünmemek gerekir. 
Elbette bu motivasyonun en önemli simgesi, 
Mescid-i Aksâ’dır. 

olan Romalılardır. Mukâtil b. Süleyman’a (ö. 
150/767) göre Romalıların Beytülmakdis’te 
yaptıkları tahribatın cezası olarak dünyada 
aşağılanacaklarını belirten hızy, müslümanların 
Ammûriye (Amorion Kalesi), Kostantiniyye 
(İstanbul) ve Rûmiyye’yi fethedecek 
olmalarıdır.26 Gerçekten de İç Anadolu 
Bölgesi’nde yer alan Ammûriye, 49/669 
yılında Yezîd’in İstanbul seferi sırasında 
fethedilmiştir. Kostantiniyye, 857/1453 yılında 
II. Mehmet tarafından fethedilmiştir. Ancak 
İslâm kaynaklarında Rûmiyye olarak bilinen, 
Papa’nın yaşadığı ve günümüzde İtalya’nın 
başkenti olan Roma kenti27 fethedilememiştir. 
Elbette bu yorum, müslümanların İstanbul’u 
fethederek Romalılara Kudüs’te yaptıkları yıkım 
ve katliamın hesabını soracakları anlamına 
gelmektedir. Bu durumu Elmalılı şu sözlerle 
ifade etmektedir: “Kur’an’ın bu mucizesi zuhur 
etmiş, Kudüs Rumların elinden çıkmış, Beyt-i 
Makdis imar olunmuş, o zalimler de ona korka 
korka girebilir olmuştu ki bunda bugünkü 
müslümanlar için pek büyük bir ders-i ibret 
vardır.”28

Netice itibarıyla Kur’an, müslümanların 
kendilerinden önce yaşamış peygamberlerle 
bağlantılı bir kimlik taşımalarını temin etmiştir. 
Bu bağlantı, inanç, ahlâk ve mücadele alanında 
olduğu gibi dinî sembollerle de sağlanmıştır. 
Mescid-i Aksâ’nın bu semboller arasında önemli 
bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.

“Namaz 
mü’minin 
mi‘racıdır.”  
(1443/2021) 
Hattat: Necmi 
Atik
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İsrâ Sûresi, 17/1:

(…)  Evet O öyle bir sübhandır ki “esrâ bi 
‘abdihi” abdini [yani] ona ibadetle mümtaz 
olan malum-ı has kulunu yani Muhammed 
Mustafa sallalahu aleyhi vesellemi “leyleten” 
geceleyin, yani bir gecenin mikdariyesinde 
”mine’l-mescidi’l-harami” Mescid-i 
Haram’dan [yani] Mescid-i Haram Kâbe’yi 
muhît olan ve Harem-i Şerif denilen mesciddir. 
Bunla muhîti de hudud-ı mahsusasına kadar 
haremdir. O Harem-i Şerif içinden veya 
muhitinden “ilel mescidil aksa” Mescid-i 
Aksâ’ya- ki beyti’l-mukaddesdir, isrâ etti. 
“ellezi” o Mescid-i Aksâ ki “bâreknâ havlehu” 
havalisini mübarek kıldık. Yani çevresini din 
ve dünya berekatlarıyla bereketlendirmiştik. 
Çünkü Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselama 
kadar vahiy muhiti, enbiya ve ibadetgahı olmuş 
hem de inhisar ve eşcar ve ezhar ve esmar 
ile donanmış idi. Bu kere de şeref-i isrâ ile 
mübareklendi.

Mescid-i Aksâ Kudüs’teki beyti’l-mukaddestir. 
Nitekim isrâ hadisinde, “Burak’a bindim, beyti’l-
mukaddese vardım” diye varid olmuştur. Bunla 
havli de Kuds ve civarı demek olur. 

Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an 
Dili, (tıpkıbasım], Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, İstanbul, 2015, c. 6, s. 377.
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ALTUNTAŞ1

Hadis kitaplarında Kudüs’le ilgili farklı sıhhat 
derecelerinde yüzlerce hadis bulunmaktadır. 
Bu çalışmada Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile 
irtibatlı ve bugün daha çok Kudüs halkı arasında 
yaygın olarak bilinen rivayetlerden bazıları 
değerlendirilecektir. Aynı zamanda çalışma güncel 
bir meseleye de değinmeyi amaçlamaktadır. 
Buna göre, bugün Birleşmiş Milletler tarafından 
da tanınan özel bir kimliğe sahip Kudüslü 
müslümanların Kudüs’te yaşadıkları zorluklara 
karşı onları bir arada tutan şeyin bir anlamda bu 
rivayetler olduğuna da dikkat çekilecektir.

Kudüs’ün Tarihi

Kudüs’ün tarihi ile ilgili nakledilen bir hadiste 
Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksâ’nın yapılışı 
arasında kırk sene olduğu zikredilmiştir. İlgili 
rivayetin tercümesi şöyledir:

Ebû Zer (r.a.) Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Ey Allah’ın 
Resulü! Yeryüzünde ilk yapılan mescid hangisidir? 
diye sordu. Hz. Peygamber Mescid-i Haram, 
buyurdu. Ebû Zer, sonra hangisi? dedi. Hz. 
Peygamber Mescid-i Aksâ, buyurdu. Ebû Zer 
ikisinin arasında ne kadar var? diye sorunca Hz. 
Peygamber, kırk sene var. Ancak namaz vakti 
nerede girerse sen orada namaz kıl. Zira fazilet, 
namazı vaktinde kılmaktadır, buyurdular.2

Bu rivayetin zahirinden Kâbe’nin yapımı ile 
Mescid-i Aksâ’nın yapımı arasında kırk yıl 
bulunduğu anlaşılır. Buharî’nin iki yerde naklettiği 
bu hadiste bir yerde sadece kırk ifadesi kullanılmış 
ve sene ifadesiyle kayıtlandırılmamıştır.3 Burada 
değerlendirilmesi gereken bir konu da Mescid-i 
Aksâ’da ilk defa ibadet edilecek bir mekânı kimin 
inşa ettiğidir. Zira yukarıda ifade edildiği üzere 
müslümanların Beyt-i Makdis olarak da andıkları 
bugünkü Mescid-i Aksâ bir yapının değil bir 
arazinin/yerin adıdır. Ancak hadisteki ifadeden 
bu arazide ibadet için yapılan ilk mabetten (beyt) 
bahsedildiği anlaşılmaktadır. Kırk sene ifadesinin 
tevil edilmesine yönelik olsa gerek “Beyt-i 
Makdis (mabed) ilk defa Hz. Adem’in çocukları 
tarafından inşa edildi. Nasıl ki Kâbe’yi Adem 
(a.s.) inşa edip İbrahim (a.s.) temelleri üzerinde 
tekrar bina ettiyse, Süleyman (a.s.) da ilk defa 
değil önceki yapının yerine Süleyman mabedini 
yapmıştır.” denilmiştir.4 Dolayısıyla hadiste geçen 
Kâbe’nin yapılmasından kırk sene sonra yapılan 
mabedin Süleyman (a.s.) zamanında yapılan bina 
olmadığı üzerinde durulmuştur. Ancak tüm bu 
teviller bir bilgiye dayalı olarak değil, hadisin 
yorumlanmasına yöneliktir. Bu yorumların 
yanında Hattâbî’nin, Mescid-i Aksâ’nın Hz. 
Dâvûd ve Hz. Süleyman’dan önce evliya (veliler) 
tarafından yapıldığını söylediği,5 İbn Ebî 
Hâtim’in ise, Hz. Adem’in Kâbe’yi inşa ettikten 
sonra Kudüs’e giderek Mescid-i Aksâ’yı da inşa 
ettiğine dair bir rivayet naklettiğini İbn Hacer 
zikretmiştir.6 İbnü’l-Cevzî bu hadiste bir işkâl 
olduğunu nakletmiş ve Kâbe’yi İbrahim (a.s.), 
Mescid-i Aksâ’yı ise Süleyman (a.s.) bina ettiler ve 
ikisi arasında da bin yüz sene var, demiştir.7

İbn Hıbbân hadisin zahirine göre yorum 
yaparak “İsmail (a.s.) ve Dâvûd (a.s.) arasında 
bin yıl olduğunu ileri sürenlerin iddialarını 
çürüten haber” başlığı açarak yukarıdaki hadisi 
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nakletmiştir.8 İbn Hıbbân bu hadisi zahirine 
göre yorumlamış ve tarihçilerin bin yıl olarak 
değerlendirdikleri zaman aralığının hadiste kırk 
yıl denilerek çürütüldüğünü öne sürmüştür. 
Ancak İbn Hacer, İbn Hıbbân’ın bu yorumuna 
karşı çıkarak zamanın uzun olduğu bilindiği 
için Hz. İsmail ve Hz. Dâvûd arasındaki 
zaman aralığının kırk yıl olması imkânsız 
demiştir.9 Tüm bu bilgiler ve yorumlar birlikte 
değerlendirildiğinde Kâbe’nin inşasından kırk yıl 
sonra inşa edilen Mescid-i Aksâ’dan muradın Hz. 
Süleyman’ın inşa ettiği mabed olmadığı anlaşılır. 
Eğer aşağıdaki hadiste de geleceği üzere Beytü’l-
Makdis’teki ilk binayı Hz. Süleyman’ın inşa ettiği 
söylenecekse o zaman Hz. Peygamber’in kırk 
seneden maksadının hakikî anlamda olmadığı 
düşünülmelidir. Zira hadisin asıl anlatmak istediği 
konu kırk sene vurgusu değil Allah için yapılan 
ikinci mabedin Beytü’l-Makdis’teki mabed 
olduğudur. Hadisteki bu vurgu öne çıkarılmalıdır.

Mescid-i Aksâ’ya Yolculuk

Kudüs’le ilgili hem önceki dönemlerde hem de 
günümüzde en çok bilinen hadis “Lâ tüşeddü’r-
rihâl” olarak da anılan sadece üç mescid için 
yolculuğa çıkılabileceğini belirten rivayettir. 

Bu rivayet etrafında hem Batı’da hem de 
İslâm dünyasında birçok çalışma yapılmıştır. 
Burada sadece bu tartışmaların genel bir 
değerlendirilmesi yapılacaktır. Muvatta hariç 
Kütüb-i Tis‘a’nın tamamında geçen hadisin 
tercümesi şöyledir:

Ebû Hüreyre Hz. Peygamber’in şöyle dediğini 
haber vermiştir: “Sadece üç mescid için yolculuğa 
çıkılır: Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve 
Mescid-i Aksâ.”10

Bu rivayet etrafında yaşanan tartışmalar ise 
şöyledir: Tarihçi Yakubî (ö. 292/905’ten sonra) 
eserinde Halife Abdülmelik b. Mervan’ın (ö. 
86/705) Mekke’de kendisine biat etmeyen 
ve Hicaz bölgesini hakimiyeti altında tutan 
Abdullah b. Zübeyr’e (ö. 73/692) karşı hacıların 
hac için Hicaz’a gitmelerinin gerekli olmadığını 
vurgulamak için bu rivayeti okumuştur. Yakubî’ye 
göre Abdülmelik b. Mervân, Kâbe’nin yerine de 
Kubbetü’s-Sahra’nın etrafında tavaf yapılacağını 
belirtmiş ve Beyt-i Makdis’te vakfeye duran 
insanlar Kubbetü’s-Sahra’yı tavaf etmişlerdir.11 
Kubbetü’s-Sahra’nın çevresine göre yerden 
yüksek olması ve dairesel (sekizgen) bir yapısının 
olması yapı itibariyle zahiren bu iddiayı doğrular 

Süleyman 
Gündüz’le 
yaptığımız 
röportajda 
bahsi geçen 
bu fotoğraf 
2008’de 
Aksâ’da 
çekilmiş. 
Kuşluk 
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kılan bir 
Kudüslü belki 
kıyamete 
kadar devam 
edecek 
secdede.
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niteliktedir. Ancak Yakubî’nin Emevî aleyhtarı 
olması ve diğer kaynakların haccın ifasında bir 
sıkıntının yaşandığına dair bir bilgi vermemesi 
bu bilgiye de ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini 
gösterir.12 Goldziher (ö. 1921), Yakubî’nin 
verdiği bilgileri aktararak “Sadece üç mescid için 
yolculuğa çıkılır.” hadisini İbn Şihab ez-Zührî’nin 
(ö. 124/742) Abdülmelik b. Mervan’ı desteklemek 
ve insanların Kudüs’te hac yapmalarını sağlamak 
için uydurduğunu söyler.13 Ancak İbn Şihab 
ez-Zührî’nin bu olaylardan çok sonraları 
Dımaşk’a gelerek Abdülmelik b. Mervan’la 
karşılaştığı söylenerek bu iddia reddedilmiştir. 
Kubbetü’s-Sahra 72/691 yılında tamamlanmıştır. 
Yine Abdulah b. Zübeyr 73/692 tarihinde 
öldürülmüş ve halifelik tartışmaları bitmiştir. 
Zührî’nin ise Dımaşk’a geldiği tarih 80 yılından 
sonradır. Burada Zührî’nin bu hadisi uydurduğu 
iddialarının tarihen de mümkün olmadığı birçok 
araştırmacı tarafından vurgulanmıştır.14

Yakubî’nin anlatımında Abdülmelik b. Mervân’ın 
“hâzâ İbnü Şihâb ez-Zührî yuhaddisüküm” (İşte 
bu İbn Şihâb ez-Zührî size [şu] hadisi naklediyor) 
dediğini nakletmesinden İbn Şihâb’ın orada 
bulunduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Yakubî, 
Abdülmelik b. Mervân’ın rivayeti okuduğunu 
daha sonra Beyt-i Makdis’i Mescid-i Haram; 
Sahra’yı da Kâbe ile denk tuttuktan sonra 
Sahra’nın üstüne kubbe yaptırdığını belirtmiştir. 
O halde Kubbetü’s-Sahra’nın h. 66 yılında 
yapılmaya başlandığı ve h. 72’de bitirildiği dikkate 
alınınca bu konuşma yapıldığı zaman h. 50 yılında 
doğan İbn Şihâb henüz 16-20 yaşları arasında bir 
genç olmalıdır. Dolayısıyla hadisin Abdülmelik 
b. Mervan’ın halifeliğine destek sağlamak için 
uydurulduğuna dair teyit edilebilecek bir bilgi 
bulunmamaktadır. Bunun yanında Abdülmelik 
b. Mervan’ın bu rivayeti Zührî nakletmeden önce 
bilebileceği de dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla 
Abdülmelik b. Mervan’ın hacıların Hicaz’a 
Abdullah b. Zübeyr’in hakimiyeti altındaki 
bölgelere gittiklerinde ona biat edecekleri 
korkusundan dolayı bu hadisi nakledip 
kendi hakimiyeti için kullanabileceği ihtimal 
dahilindedir. Aynı zamanda bu, Zührî Dımaşk’a 
gelmeden önce de hadisin bilindiğini ve rivayet 
edildiğini göstermesi açısından değerlendirilebilir. 
Burada bir hadisin siyasetin menfaati için 

uydurulmasından ziyade olsa olsa rivayet edilen 
bir hadisin bir Emevî halifesi tarafından siyaset 
için kullanılmasından söz edilebilir. Zira hadisin 
farklı bir sahabîden gelen Katâde b. Diâme → 
Kazaa b. Yahya → Ebu Saîd el-Hudrî tarîkinde 
ismi zikredilen Kazaa b. Yahya’nın bir görüşe 
göre Abdülmelik b. Mervân’ın azatlısı olduğu 
zikredilmiştir. Buharî bu bilgiyi İbn Cüreyc’e 
izafe ederek nakletmiştir.15 Rivayeti sahabî Ebû 
Saîd el-Hudrî’den nakleden Kazaa b. Yahya’nın 
-kesin olmasa da- halife Abdülmelik b. Mervân’ın 
azatlısı olduğu bilgisi, bu hadisi ondan duymuş 
ya da rivayetten Zührî’nin naklinden önceden 
haberdar olabileceği anlamına gelebilir. Ancak her 
halükârda Yakubî’nin Zührî’nin orada olduğuna 
işaret ederek aktardığı olay tarihî olarak mümkün 
değildir.

Mescid-i Aksâ’nın Kandilleri

Mescid-i Aksâ’nın kandilleri için zeytinyağı 
göndermekle alâkalı özellikle hutbelerde çokça 
okunan aşağıdaki hadisi de burada zikretmek 
yerinde olacaktır:

Hz. Peygamber’in azatlısı olan Meymune bt. Sa‘d 
“Ey Allah’ın Resûlü! Bize Beyt-i Makdis hakkında 
bilgi verir misiniz? diye sordu. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) de şöyle buyurdu: “Orası dirilme ve 
toplanma yeridir. Oraya gidin ve namaz kılın. 
Zira orada kılınan namaz başka yerdeki bir 
namazın sevapça bin katıdır.” Meymune, “Oraya 
gitmeye gücümüz yetmezse?” dediğinde Hz. 
Peygamber (s.a.v.) şöyle dedi: “Oranın kandilleri 
için zeytinyağı hediye gönderin. Kim oraya 
bunları gönderirse orada namaz kılmış gibidir.”16

Mescid-i Aksâ’ya gidilemiyorsa hiç olmazsa 
oranın kandilleri için yağ gönderme emri sadece 
namaz kılmak değil oranın maddî ihtiyaçlarını 
karşılamak olarak değerlendirilebilir. Bugün 
Ürdün Evkaf Bakanlığı’na bağlı olan Mescid-i 
Aksâ’nın tüm giderleri ve görevlilerinin maaşları 
oradan karşılanmaktadır. Bunun yanında 
müslüman ülkeler de maddî olarak Mescid-i 
Aksâ’ya gereken desteği vermeye çalışmaktadır. 
Hadis her ne kadar zayıf da olsa Kudüs halkı 
arasında orada namaz kılmaya gayret etmeyle 
alâkalı olduğu için en çok bilinen rivayetler 
arasındadır. 
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Mescid-i Aksâ’da Namaz ve Kudüs’te İkâmet

Ebû Zer (r.a.) şöyle nakletmiştir: Hz. Peygamber’in 
huzurunda Hz. Peygamber’in mescidi olan 
Mescid-i Nebevî mi yoksa Beyt-i Makdis mi daha 
faziletli diye müzakere ettik. Peygamber (s.a.v.) 
şöyle buyurdu: “Benim bu mescidimde kılınan 
namaz orada kılınan dört namazdan daha 
faziletlidir. Orası ne güzel namaz kılınan yerdir. 
Bir adamın atının ipi kadar Beyt-i Makdis’i gören 
bir toprak sahibi olması dünyadaki her şeyden (ya 
da dünya ve içindekilerden) daha hayırlıdır.”17

Hadiste Mescid-i Aksâ’da kılınan namazın 
Mescid-i Nebevî’deki namazın dörtte biri 
olduğu zikredilse de asıl vurgu Beyt-i Makdis’te 
arazi sahibi olmaya teşvik konumuz açısından 
daha önemlidir. Her ne kadar Kudüs şehrinin 
tamamında bugün yahudi nüfus fazlaysa 
da “belde-i kadime” denilen surlarla çevrili 
eski şehirde müslüman nüfus fazladır. Bu 
durum Kudüs halkının ısrarla hânelerinden 
vazgeçmemeleri sayesindedir. Özellikle bu 
hadis Kudüs’teki müslümanların Kudüs 
Belediyesi’nin zorlu iskân politikalarına karşı en 
önemli motivasyon kaynaklarından biri olarak 
değerlendirilebilir. 

Mescid-i Aksâ’da kılınan namazın faziletine dair 
başka hadisler de bulunmaktadır. Bu hadislerden 
biri Hz. Süleyman’ın kendisinin inşa ettiği 
mabette kılınacak namazın kişinin günahlarından 
arınmasına vesile olması için ettiği dua ve burada 
kılınacak namazın kaç kat sevap kazandıracağı ile 
ilgilidir. O rivayetler şöyledir:

Abdullah b. Amr, Hz. Peygamber’den şöyle 
nakletmiştir: “Dâvûd oğlu Süleyman (a.s.) 
Beytü’l-Makdis’in yapım işini bitirdikten sonra 
Allah’tan üç husus diledi; O’nun hükmüne denk 
düşecek bir hüküm, kendisinden sonra hiç kimseye 
verilmeyecek bir mülk ve bu mescide namaz 
kılmak isteğiyle gelen her bir kimsenin annesinin 
onu doğurduğu günkü gibi günahlarından 
kurtulması. Hz. Peygamber de: “İkisi ona verildi, 
üçüncüsünün de ona verilmiş olacağını umarım.” 
buyurdu.18

Mescid-i Aksâ’da kılınacak namazın sevabıyla 
alâkalı olan şu rivayet de halkın dilinde olan 
rivayetlerdendir: 

Cabir b. Abdullah Hz. Peygamber’in şöyle dediğini 
haber vermiştir: Mescid-i Haram’daki bir namaz 
başka bir yerdeki namazın yüz bin katı, bu 
mescidimdeki (Mescid-i Nebevî) namaz bin katı, 
Beytü’l-Makdis’teki namaz da beş yüz katıdır.19

Makam-ı Nebî Musa 

Kudüs’le irtibatlı olarak değerlendirilebilecek 
bir diğer yapı da Kudüs’ün yaklaşık 35 km. 
doğusunda yer alan ve Eriha ve Lut Gölü yolu 
üzerinde bulunan Hz. Musa’nın makamıdır. Nebî 
Musa makamı ile irtibatlı olarak değerlendirilen 
rivayet ise şöyledir:

Hz. Musa’ya ölüm meleği gönderildi. Melek Hz. 
Musa’nın yanına gelince ona bir tokat attı (ve 
gözünü çıkardı). Melek de Rabbine geri dönerek 
şöyle dedi: Beni, ölmeyi istemeyen bir kuluna 
gönderdin. Allah, ona gözünü geri verdi ve 
geri dön ve ona de ki; elini bir öküzün sırtının 
üzerine koysun. Elinin kapattığı alandaki her 
bir kıla karşılık kendisine bir yıl verildi. Hz. 
Musa, Tamam Rabbim! Ondan sonra nedir? 
diye sordu. Allah da bundan sonrası ölüm dedi. 
Bunun üzerine Hz. Musa da o halde şimdi, dedi 
ve Allah’tan, kendisini, bir taş atımı mesafeye 
kadar mukaddes topraklara yaklaştırmasını 
istedi. Ebû Hüreyre, devamında Hz. Peygamber’in 
şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Orada olsaydım 
kızıl kum tepesinin yanındaki yolun kenarında 
bulunan Hz. Musa’nın kabrini size gösterirdim.”20

Kudüslüler her sene nisanın ikinci haftası Nebî 
Musa şenlikleri olarak anılan bir yürüyüşle Nebî 
Musa makamından Kudüs’e ellerinde sancaklarla 
yürümektedirler. Bu şenliğin Selahaddin Eyyubî 
döneminden itibaren yapıldığı söylenegelmiştir. 
Bu faaliyetin aynı zamanda hıristiyan hacıların 
Kudüs’e yoğun olarak geldiği ve hıristiyanlarca 
Hz. İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan 
zaman olan Paskalya kutlamalarıyla da ilgisi 
olduğu düşünülebilir. Hıristiyanların Kudüs’te 
nüfuslarının arttığı bir zaman diliminde Kudüslü 
müslümanlar da kendilerini bu şekilde gösterme 
fırsatı yakalamış olabilirler. Bu aynı zamanda 
bir güvenlik tedbiri olarak da değerlendirilebilir. 
Nitekim Balfour Deklarasyonu’nun yayınlandığı 
3 Kasım 1917 tarihi sonrasında 4-6 Nisan 1920 
tarihinde Kudüs’te büyük gösterilere ve olaylara 
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sahne olmuş, İngiliz yönetimine protestoya 
dönüşmüştür.

Osmanlı döneminde ayrıca Nebî Musa 
makamında cüz okunması için vakıflardan 
tahsisat ayrılmıştır.21 Yakın dönemde de unutulan 
bu gelenek Türkiye’nin desteğiyle 2014’ten 
itibaren yeniden yapılır hâle gelmiştir.

Kudüs Ehlinin Fazileti

Bugün Kudüs’te halk arasında en çok bilinen 
onların Mescid-i Aksâ’da kendilerini nöbet tutan 
bir konumda görmelerini sağlayan rivayetlerden 
bir tanesi de Kudüs halkını öven şu rivayettir.

Ebu Umame Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu 
haber vermiştir: “Kıyamete kadar ümmetimden 
bir taife hak üzere olacak ve düşmanları 
üzerine galip gelecektir. Karşı olanlar onlara 
zarar veremeyecektir. Ancak onlara bir geçim 
sıkıntısı (veya bir hastalık) isabet edecek ve onlar 
yiyecekler arasındaki (onlara erişemeyen/takati 
olmayan) kap gibidirler. Allah’ın emri onlara 
gelinceye kadar onlar bu halde kalacaklardır.” 
Orada bulunan ashâb “Ey Allah’ın Resûlü onlar 
kimdir ve nerededir?” diye sordu. Hz. Peygamber 
de “Onlar Beyt-i Makdis’te ve Beyt-i Makdis 
etrafında olanlardır.” buyurdu.22 

Bugün Kudüs’te özellikle Mescid-i Aksâ’da verilen 
hutbe ve vaazlarda sık sık duyulabilecek bu rivayet 
halkın en önemli motivasyon kaynaklarından 
biridir. Kudüs halkının kıyamete kadar hak üzere 
olacağını ve kendilerini Mescid-i Aksâ’da murâbıt 
olarak isimlendirilen birer bekçi konumunda 
görmelerini sağlamıştır. Her yaştan insanların 
bulunduğu Kudüslüler belirli vakitlerini Mescid-i 
Aksâ’da geçirmeye gayret etmektedirler.  
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Peygamber’in mânevî dünyasında gerçekleşerek 
ona itmi‘nan ve güç veren olağanüstü bir hadise 
niteliği taşıdığı için Allah Resûlü’nün en büyük 
manevî mucizelerinden biri kabul edilmektedir. 
İsrâ ve mi‘rac, kelam eserlerinin bir kısmında 
hissî mucizeler arasında zikredilmemiş olsa 
da,6 aynı zamanda hissî bir mucizedir. Mâturîdî 
hissî mucizelerin şüpheleri yok etmede ve 
vesveseleri ortadan kaldırmada daha etkili 
olması sebebiyle, isrâ ve mi‘racı, insaflı kişilerin 
Allah’a iman etmesine ve Resûlüllah’ın Allah’ın 
elçisi olduğunu ikrar etmesine vesile olan bir 
hissî mucize olarak değerlendirmiştir.7

Mi‘rac hadisesi, Mescid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksâ’ya gitme ve oradan da Allah’ın huzuruna 
çıkma şeklinde iki aşamalı bir süreç olduğu 
için kaynaklarda daha ziyade “isrâ ve mi‘rac” 
şeklinde ayrı ayrı zikredilmekte ise de, Türkçede 
zaman zaman her ikisine şamil olmak üzere 
mi‘rac kelimesi kullanılmaktadır. 

İsrâ ve mi‘rac olayının hikmeti üzerinde çeşitli 
değerlendirmeler yapılmıştır. İbn İshak isrâ ve 
mi‘rac hadisesi için, İslâm’ın Mekke ve civarında 
yayıldığı bir sırada inanan ve inanmayan 
herkesi bir samimiyet testine tabi tutmak üzere 
bu mucizenin gerçekleştiğini söylemiştir.8 
Ancak daha ziyade olayın hikmeti, “Yüce 
Allah’ın azametini ve celâlini göstermek, Hz. 
Peygamber’i onurlandırarak ona bir ikramda 
bulunmak” şeklinde değerlendirilmiştir.9 
Hadisenin hicretten bir yıl önce vuku bulduğu 
hesaba katılırsa, Hz. Peygamber’i her zaman 
himaye eden amcası Ebu Talip’i ve hayat 
arkadaşı Hz. Hatice’yi kaybetmesi sebebiyle 
hüzne boğulduğu, müşriklerin ambargosuna 
maruz kalması nedeniyle Mekke’den çıkış için 
bir yer bulma arayışında olduğu, maddî ve 
manevî çeşitli eziyetlere maruz kaldığı, Taif ’ten 
büyük bir üzüntü içinde döndüğü çok zor bir 
dönemine tesadüf ettiği için, bunun Allah 
tarafından manevî bir destek olarak lütfedilmiş 
olan bir teselli ikramı olduğu şeklindeki izah 
daha fazla kabul görmüştür.

Buhârî ve Müslim’de yer alan bazı rivayetlerde 
isrâ ve mi‘racın şu şekilde gerçekleştiği ifade 

Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuk “isrâ”, 
oradan göklere yükselmesi de “mi‘rac” olarak 
isimlendirilir. “Gece yolculuğu” anlamına gelen 
isrâ, Allah’ın kudretinin işaretlerini göstermek 
için Hz. Peygamber’e Mescid-i Haram’dan 
çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâ’ya 
geceleyin bir seyahat yaptırması anlamına 
gelir. Konuyla ilgili ayet şu şekildedir: “Kulunu, 
kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için 
bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek 
kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya yürütenin şânı pek 
yücedir. Şüphesiz o her şeyi işitendir, görendir.”2 
Bu ayet bize göstermektedir ki, Allah kulunu 
(peygamberini) insan aklının kavramaktan 
aciz kaldığı bir şekilde Mekke’deki Mescid-i 
Haram’dan Kudüs’teki çevresi mübarek kılınan 
Mescid-i Aksâ’ya, bir gece yolculuğu (isrâ) 
ile şereflendirmiştir. Daha sonra buradan da 
özel bir şekilde göklere yüceltilmesini ifade 
eden mi‘rac, sözlükte “yukarı çıkma vasıtası, 
merdiven” anlamına gelir. Bu sözcük, Kur’an’da 
yer almamakla birlikte, çoğul şekli olan ve 
“yükselme dereceleri” anlamına gelen “meâric” 
kelimesi Kur’an’da geçmektedir.3 

İsrâ ve mi‘racın ne zaman gerçekleştiği 
konusunda bir ihtilaf olmakla birlikte,4 Hz. 
Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatlarını takiben 
birinci ve ikinci Habeşistan hicretlerinden 
sonra, nübüvvetin onuncu yılında (hicretten 
bir yıl önce, miladî 621 yılında) Recep ayının 
27. gecesinde vuku bulmuş olması kuvvetle 
muhtemel kabul edilmiştir.5 Bu hadise, Hz. 

İsrâ ve  
Mi‘raca Dair

Doç. Dr. Emine ÖĞÜK1
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değerlendirilmek yerine, ayetlerin faziletine 
hamledilmesi gerektiği ifade edilmiştir.13 Yine 
mi‘rac sırasında Hz. Peygamber’in kendinden 
önceki peygamberleri gördüğü şeklindeki 
rivayetler ve bu haberlerde sözü edilen bilgilerle 
ilgili İmam Maturidî, bu hususta Ebû Bekir 
Sıddîk’in söyledikleriyle yetinmeyi tercih ettiğini 
söyledikten sonra Hz. Ebu Bekir’in şu sözünü 
aktarmıştır: “Eğer bunları o (Hz. Muhammed) 
söylediyse doğru söylemiştir, ben de bu bilgilere 
şahitlik ederim. Fakat eğer sözkonusu haberler 
doğru değil ise, ayette belirtildiği kadarını 
söyleriz. “Hz. Peygamber gece Beytülmakdis’e, 
Mescid-i Aksâ’ya kadar yürütülmüştür.” deriz, 
âhad haberleri bu konuya ilave etmeyiz, çünkü 
bu konudaki rivayetler âhad haberlere dayanır, 
âhad haberlerin verdiği bilgiye şahidlik yapmak 
ise caiz değildir”.14 

Rivayetlerde ortaya çıkan tarih, tasvir ve bilgi 
farklılıkları nedeniyle, isrâ ve mi‘racın Hz. 
Peygamber’in hayatında kaç defa gerçekleştiği, 
o uyanıkken mi yoksa uyku halinde iken 
mi olduğu, sadece ruhen mi, yoksa ruh ve 
bedeniyle birlikte mi vuku bulduğu, mi‘rac 
esnasında Allah’ı görüp görmediği hususlarında 
kaynaklarda bir takım farklı bilgilere tesadüf 
etmek mümkünse de çoğunluğu oluşturan 
alimlerin görüşüne göre, her ikisi de aynı gecede 
ve bir defa meydana gelmiştir. Hadis ve kelâm 
âlimlerinin önemli bir kısmı bu olayın Hz. 
Peygamber uyanık haldeyken ruh ve bedenen 
gerçekleştiğini kabul ederler.15 Olayın sadece bir 
rüya olarak değerlendirilmesi durumunda onun 
sıradan bir hadiseye indirgenmiş olacağı ve bu 
durumda Kureyşlilerin onu inkar etmelerine 
gerek duymayacakları ifade edilmiştir. 
Mi‘racın ruh ve beden birlikte gerçekleştiğini 
düşünen alimler, bu görüşlerini bazı aklî 
delillerle ispatlamışlardır. Bu alimlerden biri 
olan Fahreddin er-Râzî, gezegenlerin sahip 
oldukları büyük kütlelere rağmen çok hızlı 
hareket edebildiklerini söyleyerek, Allah’ın 
dilediği taktirde, başka bir varlığı da büyük 
bir hıza ulaştırmasının mümkün olduğunu 
söyler. Hz. Peygamber’in mi‘raca yükselişini 
Cebrail’in vahiy getirmesine benzeten Razi’ye 

edilir: Bir gece Hz. Peygamber, Kâbe’de Hicr 
veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde 
o esnada Hz. Peygamber’in uykuda, bazı 
rivayetlerde ise uyku ile uyanıklık arası bir halde 
olduğu ifade edilmektedir- Cebrail ona geldi; 
göğsünü açıp kalbini zemzemle yıkadıktan 
sonra içini iman ve hikmetle doldurup, kapattı. 
Daha sonra onu Burak adlı bineğe bindirerek 
Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem 
Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kıldı. Yine 
bazı rivayetlere göre Resûl-i Ekrem içlerinde 
İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerin 
bulunduğu peygamberler topluluğuna Mescid-i 
Aksâ’da namaz kıldırdı.10 Dışarı çıktığında 
Cebrail’in içleri dolu iki kap getirdiğini gördü. 
Resûlullah sütle dolu kabı seçince Cebrail ona 
“Fıtratı seçtin.” dedi, ardından Hz. Peygamber’i 
alıp dünya semasına yükseltti. Semalarda 
sırasıyla Hz. Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun 
ve Musa peygamberle görüştükten sonra 
Beytü’l-Ma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada 
da Hz. İbrahim’le buluştu. Sidretü’l-Müntehâ 
denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin 
kalem seslerini duydu ve son olarak Allah’ın 
huzuruna vardı. Burada Cenâb-ı Hak önce 
elli vakit namazı farz kıldı. Dönüş sırasında 
Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır 
geleceğini söyleyip Allah’tan vakit sayısını 
hafifletmesini talep etmesini tavsiye etti. 
Namaz beş vakte düşürülünceye kadar Hz. 
Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Hz. 
Musa ile olan diyaloğu devam etti.11 Aynı gece 
Peygamberimiz Mekke’ye geri döndü ve ertesi 
gün bu olayı halka anlattı. Müşrikler bunu 
reddedip yalanladılar hatta alay konusu yaptılar. 
Çünkü o dönemin şartlarında 40 günlük (veya 
en az bir aylık) mesafede bulunan Mekke-
Kudüs arası mesafeyi bir gecede bir kişinin 
gidip gelmesi mümkün değildi. Bir rivayete 
göre Resûl-i Ekrem’e mi‘rac esnasında Bakara 
suresinin son ayetleri indirilmiş ve Allah’a ortak 
koşmayan kişilerin O’nun tarafından affedileceği 
müjdesi verilmiştir.12 Ancak bazı ayetlerin bu 
şekilde nâzil olduğu bilgisinin Kur’an’ın Cebrail 
tarafından indirildiği gerçeğine aykırı olacağı 
ve bu tür rivayetlerin gerçek bir nüzul olarak 
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gördüğü de bazı rivayetlerde yer almıştır.21

Ancak Hz. Aişe ve Abdullah b. Mes’ud gibi 
sahabilere dayanan rivayetler, bu ayette Hz. 
Peygamber tarafından görülenin Cebrail (a.s.) 
olduğunu ortaya koyar.22 Konuyla ilgili bir 
rivayete göre bu hadiseden sonra Ebû Zer 
el-Gifârî Resûlullah’a; “Rabbini gördün mü?”
diye sormuş, o da, “O bir nurdur, onu nasıl 
görebilirim?” diye cevap vermiştir.23 Hz. Aişe, bu 
rivayet paralelinde Hz. Muhammed’in Rabb’ini 
gördüğünü iddia eden kimsenin Allah’a iftira 
etmiş olacağını söylemiş, görmeyle ilgili ayetleri 
de Resûlullah’ın, “O görülen sadece Cibril idi.”24

hadisiyle açıklamıştır. 

Hz. Peygamber’in mi‘racda Rabbini bizzat 
gözüyle gördüğü inancını, Kur’an’daki bazı 
ayetlerle de uzlaştırmak zor görünmektedir. 
Bunlardan biri “Gözler O’nu görmez, O gözleri 
görür.”25 ayetidir. Yine “Allah bir insana ancak 
vahiyle ya da bir perde arkasından ya da 
bir melek yollayarak istediğini vahyetmekle 
konuşmuş olur. Allah yüce ve hâkimdir.”26

ayeti de bu yolların dışında Allah ile iletişim 

göre Hz. Peygamber’in mi‘raca yükselişi imkân 
dışı görülürse, Cebrâil’in vahiy getirmek için 
yeryüzüne inişini de aynı şekilde imkan dışı 
değerlendirmek gerekir.16

Hz. Peygamber’in mi‘rac esnasında Allah’ı görüp 
görmediği meselesine gelince, Necm Sûresi’nin 
7-14. ayetlerinde zikri geçen yaklaşmanın17

ve “Andolsun ki onu iniş esnasında sidretü’l-
müntehânın yanında bir daha gördü.”18 ayetinde 
zikri geçen görmenin Peygamber’le Allah 
arasında gerçekleştiğini savunanlar olmuştur. 
Sidretü’l-müntehâda meydana gelen “iki yay 
ucu aralığı kadar” (kābe kavseyn)19 mesafedeki 
yaklaşmanın mi‘rac esnasında olduğu kabul 
edilir. Burada yaklaşmanın kul ile Rabbi 
arasında olduğuna inanıldığı durumda dahi, 
Allah’ın Peygamber’ine veya Peygamber’in 
Allah’a yaklaşması, mesafe ve mekânsal bir 
yaklaşma olarak değil, Resûl-i Ekrem’in makam 
ve derecesinin yükselmesi, duasının Allah 
tarafından kabul edilmesi ve çeşitli nimetlere 
mazhar kılınması şeklinde anlaşılmıştır.20 Yine 
Hz. Peygamber’in Rabbini gözüyle değil, kalbiyle 
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adımda Allah’a yaklaşmaktır. Mi‘rac, maddeden 
mânâya vasıl olmanın adıdır, fani olandan 
vazgeçip baki olana yönelmek demektir. Mi‘rac, 
aslında herkesin kendi gönül dünyasına yapması 
gereken bir yolculuktur. İmanı güçlendirmenin 
ve yüce makamlara erişmenin adıdır. Mi‘rac, 
Allah Resûlü’nün mübarek yolculuğunda ayak 
bastığı Mekke ve Kudüs şehirlerinin önemini 
kavramak demektir, bu iki şehre sahip çıkmanın, 
bu şehirlerin tahribine izin vermemenin, bu 
şehirleri özgürleştirerek ebediyyen payidar 
kılmanın adıdır. Hz. Peygamber’i hüzünden 
kurtarıp ona teselli veren mi‘rac, zorluklarla 
beraber kolaylıkların olduğunu ve Allah’ın 
rahmetinden ümit kesmemeyi öğretir insana. 
İsrâ ve mi‘rac zamanların ve mekanların 
sahibinin Allah olduğunu, O’nun yüceliğine, 
merhametine, birliğine ve büyüklüğüne 
teslim olmak gerektiğini, sadece O’na iman 
etmeyi, O’na teslim olmayı ve O’na ümit 
bağlamayı öğütler. Hz. Peygamber bu müstesna 
yolculuktan hediyelerle dönmüştür. İsrâ ve 
mi‘rac göklere urûca vesile olan mukaddes 
yerlere, peygamberlerin ayak bastığı, dua ve 
ibadette bulunduğu, tevhid öğretisini yaymak 
için mücadele ettiği, derin iz ve hatıralarını 
bıraktığı Kudüs’e sahip çıkmayı gerektirir. 
Mekke’den göğe yükseltilmek yerine Hz. 
Peygamber’in öncelikle Mescid-i Aksâ’ya 
götürülmesi ve oradan göklere yükseltilmesi 
manidardır ve bu şehrin taşıdığı mânâ ve önemi 
gözler önüne serer. Ziyaret edilmesi gerekli 
görülen üç önemli mabetten biri kabul edilen,28 
Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberlerin 
aynı anda içinde bulunduğu yeryüzündeki 
kutsal bir mekân olan ve kurulduğu günden beri 
vahyi, ilâhî tebliği ve peygamberlik müessesesini 
temsil eden Mescid-i Aksâ’ya ve Kudüs şehrine 
Peygamber Efendimiz’in uğraması, bu şehrin 
İslâm için önemini bir kat daha artırmıştır. 

Kudüs sadece yahudilerin değil, Hz. 
Adem’den beri tevhidin temsilcisi olan bütün 
peygamberlerin ortak mirasıdır. Böyle olduğunu 
dinlerin kendi kutsal kitaplarından teyid 
etmek mümkündür. Ahd-i Atîk’te de bu bilgiyi 
destekler mahiyette, buradaki mabedin bütün 

kurmanın mümkün olmadığını ortaya 
koymaktadır. Hz. Peygamber’in Allah’ı 
gördüğüne delil olarak ileri sürülen Necm 
Sûresi 7-14. ayetlerinde işaret edilen görme 
olayının Hz. Peygamber’le Cebrail arasında 
gerçekleştiğini teyid eden İmam Maturidî’ye 
göre Hz. Peygamber’in Allah’ı görmesi, Allah’ın 
ahirette görüleceği konusunda mütevatir nasla 
sabit olan va’dine aykırıdır. Hz. Peygamber 
eğer Allah’ı görmüş olsaydı, O’nun en büyük 
ayetlerini görmesine artık ihtiyaç duymazdı. 
Diğer taraftan Maturidî Necm Suresi’nde geçen 
“Yaklaştıkça yaklaştı, iki yay kadar yakın oldu.” 
mealindeki ayete dayalı olarak Hz. Peygamber’in 
Rabbine yaklaştığını söyleyenlerin çok çirkin 
bir söz söylediğini, bunun Allah’a mekân isnad 
etmek ve O’nu yaratılmışlara benzetmek (teşbih) 
anlamına geldiğini ve Allah’ın bu tür iddialardan 
yüce olduğunu beyan etmiştir.27

Bütün bu bilgiler ışığında kabul edilmelidir 
ki, isrâ ve mi‘rac hadisesi, Kur’an-ı Kerim’de 
işaret edilen naslar, birçok farklı tarikten gelen 
rivayetler ve alimlerin büyük çoğunluğunun 
görüşüyle sabittir. Bu hadise, ilahî iradenin 
tecellisiyle meydana gelen bir olay olup, risâlet 
makamıyla bağlantılı şekilde gerçekleşmiştir. 
Bu mucize ile zaman ve mekânla ilgili kurallar 
dünya hayatındakinden farklı şekilde tezahür 
etmiş, mesafe kavramı ortadan kalkmıştır. 
Mucizeler olağanüstü durumlar olduğu için, 
açıklanması kolay değildir. Aslında isrâ ve 
mi‘rac sadece bir mucizenin adı da değildir, aynı 
zamanda Hz. Peygamber’in pek çok güzelliği 
tecrübe etmesi anlamına gelir. Genel mânâda 
söylemek gerekirse, Mescid-i Aksâ’dan sidre-i 
müntehâya yükselip Yüce Allah’tan vahiy almak, 
ilahî rahmet ve hikmete vasıl olmak demektir. 
Bu müstesna olayın tüm mü’minlere yönelik 
önemli mesajları vardır: Mi‘rac, Cenab-ı Hak’tan 
gelen tüm davetlere icabet etmeyi gerektirir. 
Kuluna çok uzak mesafeleri katettirmeye gücü 
yeten Allah ölümden sonra insanları diriltmeye 
de Resûlü’nü koruyup ona yardım etmeye de 
mucizeler göstermeye de kadirdir. Bu itibarla bu 
eşsiz hadise karşısında insana düşen, kulluğun ve 
teslimiyetin gereklerini yerine getirmek ve her 
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milletler için dua evi olmak üzere yapıldığına 
dikkat çekilmektedir.29 Mezmurlarda Kudüs’ün 
her türlü yüksek sevincin üzerinde tutulacağı 
ifade edilmiştir.30 Yine Ahd-i Cedîd’de yer alan 
bir bilgiden Hz. İsa’nın orada İncil’i öğretmeye 
çalıştığı, fakat yahudi kâhin ve ihtiyarlarının 
buna karşı çıktıkları anlaşılmaktadır.31 Birçok 
peygamberin aziz hatırasını ve müslümanların 
tarihî bakiyesini içinde barındıran peygamberler 
şehri ve aynı zamanda biz müslümanlara 
Peygamberimiz’in bir emaneti olan Kudüs 
ve Mescid-i Aksâ’nın dinî ve tarihî mirasının 
korunması sadece müslümanlara değil, 
yeryüzünde yaşayan her bir ferdin üzerine düşen 
çok önemli bir vazifedir. “Kudüs’e özgürlük” 
İslâm’ın ve tüm insanların mukaddesatına 
özgürlük demektir. 
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haline gelmesi, Kral Hizkiya (M.Ö. 727-629) 
ve Kral Yoşiya (M.Ö. 640-609) döneminde 
olmuştur. Zira, o dönemlerde ülkenin diğer 
yerlerindeki bâma olarak isimlendirilen 
mabedler imha edilerek Kudüs, ibadetin yegâne 
merkezi hâline getirilir. 

O zamana kadar farklı bâmalarda veya 
mabedlerde kurban sunulurken, bu dönemden 
itibaren ülkede kurban sunulacak yegâne 
ibadet ve hac merkezi olarak Kudüs kabul 
edilmiş ve ettirilmiştir. Hz. Musa’dan itibaren 
var olan diğer ibadethanelerin yıkılmasıyla 
birlikte Kudüs, Yahudiliğin en önemli dinî 
merkezi olur. Böylece, başlangıçta siyasî bir 
merkez olan Kudüs, daha sonraları kutsal bir 
dinî mekân hâlini alarak siyasî merkezîleşmesi 
bu dinî özelliğin de eklenmesiyle birlikte iyice 
kuvvetlenmiştir. 

a. Babil Sürgünü (M.Ö. 586) ve Babil’den 
Kudüs’e Dönüş

Yahuda’nın M.Ö. 586’da Babilliler tarafından 
işgali ve Yahudalıların Babil’e sürgüne 
gönderilmesi, Yahudalıların çok derin bir travma 
yaşamalarına neden olacaktır. Babil Sürgünü 
olarak tarihe geçecek olan bu olay, aynı zamanda 
dinî inanç ve uygulamalarında da derin izler 
bırakarak Yahudilik isminin ortaya çıkmasına 
neden olacak uzun bir sürecin başlangıcı 
olacaktır. Babil’de yaşanan sürgünde başkent 
Kudüs’ün kaybedilmesi ve Beytülmakdis’in 
yıkılması; ülkenin kaybedilmesinin bir 
sembolü hâline gelir. Böylece yahudiler için 
hem Beytülmakdis hem de Kudüs şehri kutsal 
mekanlar olarak ortak hafızalardaki yerini alır.

Yahudilerin Kudüs’e olan bu özlemleri, Hz. 
Dâvûd’a nispet edilen Mezmurlar kitabında şu 
sözlerde ifadesini bulur:

“Ey Kudüs! Seni unutursam sağ elim kurusun! 
Seni anmaz, Kudüs’ü en büyük sevincimden 
üstün tutmazsam, dilim damağıma yapışsın!” 
(Mezmurlar, 137)

Persler döneminde yaşanan Kudüs’e dönüş 
büyük bir coşku ile karşılanır. Ancak, 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın kutsal kabul 
ettiği en önemli ve en eski şehirlerden biri olan 
Kudüs, yahudilerin Hz. Süleyman tarafından 
inşa edilen kutsal mabedleri Beytülmakdis’in de 
yer aldığı ve ibadetlerinde kendisine yöneldikleri 
çok mübarek bir şehirdir. Kudüs, İsrailoğulları 
tarihinde yahudi kültürünün merkezinde yer 
almaktadır. Kudüs aynı şekilde Hz. İsa’nın ve 
havarilerinin yaşadığı bir yer olarak Hıristiyanlık 
için de önemli bir şehirdir. Yahudi mirasını 
devam ettiren Hıristiyanlık için Kudüs, dinin 
kurucusu olarak kabul ettikleri Hz. İsa ve 
havariler ile ilk cemaatin hayatına dair, çarmıh 
hadisesi dahil, önemli olayların gerçekleştiği 
müstesna bir coğrafyadır.

I. Yahudilikte Kudüs

Hz. Musa’ya verildiğine inanılan Tevrat’ta 
Kudüs’ten ve Kudüs’ün kutsiyetinden hiç 
bahsedilmez. Kudüs’ün, Yahudilik tarihinde 
yer alması çok sonraki dönemlere ait bir 
durumdur. Kudüs’ün Yahudilikteki tarihi, Hz. 
Dâvûd’un bu şehri başkent ilan etmesiyle ve 
oğlu Hz. Süleyman’ın oraya Beytülmakdis’i veya 
yahudilerin ifadesiyle Bet Ha-Mikdaş’ı inşa 
etmesiyle başlar. Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman’ın 
krallıklarının başkenti olan Kudüs’ün, 
yahudilerin yegâne ibadet merkezi ve kıblesi 

Yahudi ve 
Hıristiyanların 

Gözüyle 
Kudüs

Prof. Dr. İsmail Taşpınar1
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(Nehemya, 11:18). Mukaddes Şehir ismi, İslâm 
kaynaklarındaki Kudüs veya Kuds-i Şerif 
isimlerinin kökenidir. Kudüs, farklı coğrafyaları 
ifade etmek için de kullanılmıştır. Meselâ; 
Yahuda ülkesinin tamamını ifade ettiği gibi 
Siyon’un Kızı veya Kudüs’ün Kızı sözleri de 
Yahuda halkını ifade etmek için kullanılmıştır. 
Kutsal Kitap’ta Kudüs, Tanrı’nın kendisi için 
seçtiği bir şehirdir: Yahve’nin Siyon’da oturduğu 
ifadesi, Tanrı ile Kudüs arasındaki bu bağa işaret 
etmektedir.

Kudüs’ün, yahudi eskatolojisinde de önemli 
bir yeri vardır. Hatta, bu özelliğine benzer 
açıklamalara daha sonraki Hıristiyanlık ve İslâm 
literatüründe rastlanacaktır. Yahudi kaynakları 
Kudüs’ün, ahiret gününde herkesin toplanacağı 
mahşer yeri, yargı tahtlarının kurulacağı hesap 
yeri ve ebedî hayatın yaşandığı yer, yani “olam 
ha-ba” olacağını haber vermektedir. Yeremya 
kitabında, şu ifadeler yer almaktadır: “O zaman 
Kudüs’e ‘Yahve’nin tahtı diyecekler. Yahve’nin 
adını onurlandırmak için bütün halklar Kudüs’te 
toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin 
inadı uyarınca davranmayacaklar.” (Yeremya, 
3/17). Ayrıca; Zekarya, İşaya ve Hezekiel 
kitaplarında da Kudüs’ün ilahî yönüne işaret 
eden açıklamalar vardır.

Ahir zamanda Kudüs; Yahve’nin krallığını 
kuracağı, Ay’ın yüzünün kızaracağı ve Güneş’in 
utanacağı, büyük bir borunun çalınacağı yani 
surun üfleneceği; Asur ve Mısır’a sürgün 
gidenlerin tekrar toplanacağı mahşer yeri; 
taşlarını koyu harçla yerleştireceği, temellerini 
lacivert taşla atacağı, kale burçlarını yakuttan, 
kapılarını mücevherden, surlarını değerli 
taşlardan öreceği bir şehirdir.

Yahudilere göre, yahudilerin Kudüs şehrine 
geri dönüşü, ilâhî bir müdahale ve Mesih’in 
öncülüğünde gerçekleşecektir.

Önceden, geleneksel muhafazakâr yahudi 
bilginlerine göre, Mesih’in gelip yeryüzüne 
dağılmış olan yahudileri ya da İsrailoğulları’nı 
toplamadan o topraklara gidip yerleşmek tasvip 
edilmiyordu. Ancak, bu yaklaşım zamanla 

Beytülmakdis’in yeniden inşası ve Kudüs’ün 
yeniden imarı gerekmekte idi. Peygamber Ezra 
ve Vali Nehemya’nın da katkısı ile, Kudüs’ün 
yeniden canlandırılması çalışmaları başlatılır.

b. Kudüs’ün Romalılar Tarafından İşgali ve 
Yıkılması

Kudüs’ün M.S. 70 yılında Romalılar tarafından 
işgal edilip talan edilmesinden sonra, M.S. 132 
yılında Bar Kohba İsyanı ile birlikte Süleyman 
Mabedi tekrar yıkılır, yahudiler tekrar sürgüne 
gönderilir. Hıristiyanlar, ileriki yıllarda bu olayı 
yahudilerin Hz. İsa’ya karşı “ihanetleri”nin bir 
cezası hem de ileride gerçekleşecek kehanetin 
bir tahakkuku olarak yorumlayacaklardır. 
Böylece ikinci büyük diaspora dönemi başlar. 
Bu olaylardan sonra Dâvûd’un sarayını yaptığı 
Siyon Tepesi ile özdeşleşen Kudüs, yahudilerin 
eski ihtişamlı dönemine dönüşünün özleminin 
sembolü halini alacaktır. Yahudiler, Kudüs’ün 
işgali, Beytülmakdis’in yıkılması ve yaşanan 
sürgünleri, işlemiş oldukları günahların keffareti 
ve ilâhî bir ceza olarak kabul edeceklerdir. Bu 
duygu ve düşünce asırlar boyu devam edecek, 
hatta hâlâ devam etmektedir.

Yahudilere göre, sürgünlerin son bulması, 
ancak ilâhî bir müdahale ile olabilecektir. 
Bu da Tevrat’ın emirlerinin harfiyyen yerine 
getirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu yüzden, 
geleneksel yahudilere göre; Mesih’in gelişinden 
önce Kudüs’e yapılacak her türlü toplu göç, 
kutsal topraklarda günah işlenmesine neden 
olacağı için, Tanrı’nın yeryüzündeki krallığını 
yeniden tesis edecek olan Mesih’in gelişinin 
ertelenmesine neden olacaktır.

Yahudi kutsal kitabını oluşturan Tevrat ve diğer 
kitaplarda (Tanak), Kudüs şehrini ifade etmek 
için şu isimler kullanılır: Yeruşalayim, Moriya, 
Yebus, Siyon ve Ariel. Aynı şekilde; Kudüs’ü 
tavsif eden çeşitli ifadeler de yer almaktadır: 
Dâvûd’un şehri (II. Samuel, 5:7), Adalet Yurdu 
(Yeremya, 31:23), İnananlar şehri, Barış şehri, 
Doğruluk Şehri (Yeşaya, 1:26), Tanrı’nın Şehri 
(Mezmurlar, 46:4), Orduların Sahibi Yahve’nin 
Şehri (Mezmurlar, 48:8) ve Mukaddes Şehir 
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Hz. İsa’nın şahsında gerçekleşmiştir. Ancak, 
Yahudiliğin seçilmişlik inancı, Hıristiyanlık 
tarafından reddedilecektir. Hıristiyanlık, Hz. 
İsa’nın getirdiği mesajın evrensel olduğunu ve 
aslî günahtan kurtuluş müjdesinin insanlığın 
tamamını kapsadığı inancını benimsemiştir. 
Benzer şekilde, vaad edilmiş topraklar ve 
onun merkezinde yer alan Kudüs’ün kutsallığı 
konusu, seçilmişlik inancında olduğu gibi, 
terk edilmiştir. Hıristiyanlık için Kudüs’ün 
kutsallığı sadece İsa Mesih’in orada yaşamış 
olmasına indirgenmiştir. Çünkü, yeryüzündeki 
Kudüs’ün yerini “semavî Kudüs” inancı almıştır. 
Tanrı Baba’nın Oğlu olarak yeryüzüne inmiş 
ve ete kemiğe bürünmüş olan İsa Mesih’in 
hayatını geçirdiği yani doğduğu, yaşadığı, tebliğ 
faaliyetlerini sürdürdüğü, çarmıha gerildiği, 
gömüldüğü ve tekrar dirildiği yerler olarak kabul 
edilen Kudüs’teki bazı mekânlar, Hıristiyanların 
kutsal ziyaret merkezleridir. Kaldı ki, Hz. İsa 
tebliğ faaliyetlerini özellikle Filistin’in kuzeyinde 
yer alan Celile bölgesinde gerçekleştirmiştir. 
Ancak, her şeye rağmen, Hıristiyanlık 
açısından Hz. İsa’nın hayatının en önemli 
olayı olarak kabul edilen çarmıh hadisesinin 
Kudüs’te gerçekleştiğine inanılmaktadır ki, bu 
da başta Haçlı seferlerinden de anlaşılacağı 
üzere Hıristiyanların daima göz önünde 
bulundurdukları bir şehir olma özelliğini 
koruyacaktır. 

Kudüs sadece Hz. İsa değil onun hayatında 
önemli yeri olan şahısların ve azizlerin 
kabirlerinin orada olması nedeniyle de 
Hıristiyanlar tarafından önem verilen ve 
ziyaret edilecek yerlere sahiptir. Hıristiyanlıkta 
“Theotokos” yani “Tanrı’yı doğuran” olarak 
kabul edilen Hz. Meryem’in kabri de 
Kudüs’tedir. Hz. Meryem, Hz. İsa’dan sonra 
en önemli şahsiyettir. Rivayete göre, Hz. 
Meryem daha çocuk yaşta iken Kudüs’te 
Beytülmakdis’e götürülüp bakirelik yemini 
yapmıştır. Orada inzivaya çekilmiş, kendini 
Tanrı’ya adamış ve gece gündüz ibadetle 
meşgul olmuştur. Kur’an’da da işaret edildiği 
üzere, söz konusu rivayetlerde de her gün bir 
meleğin onu ziyaret ettiği ve kendisine çeşitli 

değişmeye başlamıştır. Bu yüzden Kudüs’e 
dönüş özlemi ile Mesih’in gelişi özlemi birbiriyle 
iç içe geçmiş iki olağanüstü olay olarak kabul 
edilmekteydi. Bu görüşü hâlâ savunan yahudiler 
var.

Kudüs ve Beytülmakdis, yahudi mistiklerinin 
de ilgi alanına girmiştir. Buna göre her ne 
kadar Kudüs ve Mabed yıkılmış olsa da onların 
asılları gökyüzündeki Semavî Kudüs’te varlığını 
devam ettirmektedir. Mesih’in gelişiyle birlikte 
bu Semavî Kudüs’ün yeryüzüne ineceğine 
inanmaktadırlar.

Yahudilerin Kudüs’e dönüş hayalleri günlük 
dualarında ve yemekten sonra edilen şükran 
duasında yer almaktadır. Amida dualarının 
14. bölümü bütünüyle Kudüs’ü övmektedir. 
Günde üç defa okudukları duada şöyle 
denmektedir: “Kutsalsın Sen Tanrım, halkı 
olan İsrailoğulları’nın her tarafa dağılmış 
olan insanlarını bir araya getiren. Önceden 
olduğu gibi yargıçlarımızı ve başta olduğu gibi 
danışmanlarımızı bize geri ver.” (Sidur Kol 
Yaakov, 2006, s. 128). Şabat ve tatil günlerinde 
okunan ve Hac duası olarak da bilinen bu dua, 
Mezmurlar’da (126) yer alan şu sözler ile başlar: 
“Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince; Rüya gibi 
geldi bize. Ağzımız gülüşlerle; Dilimiz sevinç 
çığlıklarıyla doldu.”

Sidur Kol Yaakov kitabında yer alan niyaz 
kısmında da şöyle denmektedir: “Bize acı, 
Tanrımız, bize ve halkın İsrailoğulları’na, şehrin 
Yeruşalayim’e, görkeminin bulunduğu yer olan 
Sion Dağı’na, Tapınağına, Mesih’in David’in 
evinin krallığına ve isminin çıkarıldığı büyük 
ve kutsal Ev’e acı”; “Şehrin Yeruşalayim’i kısa 
zamanda, günümüzde yeniden inşa et. Kutsalsın 
Sen Tanrım, Yeruşalayim’i inşa eden. Amen.” 
(Sidur Kol Yaakov, 2006, s. 472, 476).

II. Hıristiyanlıkta Kudüs 

Hz. İsa’yı inanç ve kültürünün merkezine koyan 
Hıristiyanlık, Yahudiliğin bir devamı olarak 
tarih sahnesine çıkmıştır. Hıristiyanlığa göre, 
Yahudiliğin inanç esasları arasında yer alan 
ve ahir zamanda geleceği beklenen Mesih, 
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Zekeriya’nın ve Hz. Meryem’in nişanlısı kabul 
edilen Aziz Yusuf ’un da kabirleri yer almaktadır.

Hz. İsa, Romalı askerler tarafından 
yakalanmadan bir gün önce, Zeytin Dağı’nın 
eteklerinde havarileri ile birlikte Fısıh 
Bayramı’nda hazırlanan Seder yemeğini yemek 
üzere bir araya gelir. Hıristiyanlar için bu olay, 
daha sonra her pazar günü Ekmek-Şarap ayini 
adıyla yâd edilecek olan Evharistiya ayininin de 
kökenini teşkil edecek Son Akşam Yemeği’dir. 
Hz. İsa, yemekten sonra dua ve ibadet etmek 
üzere Getsemani Bahçesi’ne gider, burada 
secdeye kapanır ve dua eder. Günümüzde, zeytin 
ağaçlarının bol olduğu bahçede yer alan zeytin 
ağaçlarının Hz. İsa döneminden kalma olduğuna 
inanılmaktadır. Buradaki zeytin ağaçlarından 
elde edilen zeytinyağı, bazı kiliselerde takdis yağı 
olarak kullanılmaktadır. Çekirdeklerinden ise 
tespihler yapılmaktadır.

Getsemani Bahçesi’nde, Hz. İsa’nın 
yakalanmadan önce “insanlığın kurtuluşu için 
canını feda edeceği” düşüncesinden hissettiği 
ızdırabın hatırası olarak Katoliklerin 1924’te 
inşa ettikleri ve yapımına birçok ülkenin katkıda 
bulunduğu Milletler Kilisesi yer almaktadır. 
Kilisedeki sunağın önünde yer alan kayanın da 
Hz. İsa’nın dua ve ibadet etmek için secdeye 
kapandığı yer olduğu kabul edilmektedir. 

Hz. İsa’nın sırtında taşıdığı çarmıh ile, haça 
gerilmeye mahkum edildiği yerden haça 
gerileceği yere kadar olan güzergâh, Via 
Dolorosa yani Elemli Yol ya da Çile Yolu olarak 
isimlendirilmiştir. On dört durağın olduğu beş 
yüz metrelik bir mesafeden oluşan Elemli Yol’un 
başlangıcı, Kudüs’ün sur kapılarından Aslanlar 
Kapısı’nın önündeki müslümanlara ait el-
Ömeriyye İlkokulu’nun önüdür. Son durağı ise, 
IV. yüzyılda inşa edilen ve Kutsal Kabir Kilisesi 
(Saint Sépulcre) adıyla da bilinen Kıyâme 
Kilisesi’nin (Diriliş Kilisesi) içindedir. 

NOTLAR

1 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi

yiyecekler getirdiğinden bahsedilmektedir. Hz. 
Meryem’in bu örnek hayatı, Hıristiyanlıkta 
rahibelik müessesesinin önemli dayanaklarından 
biri olacaktır. Hz. Meryem, nişanlısı Yusuf ’la 
birlikte, Hz. İsa’nın doğumundan kırk gün sonra, 
Kudüs’e gider ve orada kurban takdim eder. Fısıh 
Bayramı münasebetiyle mükellefiyet yaşı olan 
12 yaşına giren Hz. İsa’yı Kudüs’e götürür Hz. 
Meryem, birlikte Beytülmakdis’i ziyaret ederler. 
Burada Hz. İsa, yahudi din adamları ile tartışır 
ve verdiği cevaplarla onları hayrete düşürür. 
Hıristiyan inancına göre bu durum, Hz. İsa’nın 
beklenen Mesih olduğunun işaretidir. Onlara 
göre, Beytülmakdis’te gerçekleşen bu olay, 
Yahudiliğin artık geçerliliğini yitirdiğinin bir 
işaretidir. Böylece “Mesihî” dönem başlamıştır.

Hz. İsa, annesi Meryem’i havari Yuhanna’ya 
emanet etmiştir. Dördüncü İncil’in yazarı olarak 
kabul edilen Yuhanna, Kudüs’te ikamet eden 
bir havaridir. Hz. Meryem 90 yaşları civarında 
Kudüs’te vefat etmiştir. Hz. Meryem’in Bu 
Dünyadan Geçişi adlı eserde, çarmıh hadisesinin 
gerçekleştiği Golgota tepesinde Hz. Meryem 
üzüntü içerisinde duasını eder ve Kudüs’te 
ruhunu teslim eder. Nâşı havariler tarafından 
Harem-i Şerîf ile Zeytin Dağı arasında yer alan 
ve Kidron Vadisi olarak da bilinen Josaphat 
(Yehoşafat) Vadisi’ndeki kabre defnedilir. 
Günümüzde, Kudüs’te Hz. Meryem’in vefat 
ettiği veya kabrinin olduğu yer olarak bilinen 
iki farklı bina mevcuttur. Katoliklere ait olan 
Yükseliş Kilisesi (Assomption), Hz. Meryem’in 
gerçekte ölmediği ve ruh ve bedeniyle birlikte 
Tanrı katına yükseltildiği yer olarak kabul 
edilmektedir. Hz. Meryem’in vefatı ile ilgili diğer 
bina ise Ortodoksların kabul ettiği görüşü ifade 
ettiği için herkes gibi ölüm uykusuna daldığı 
ve Tanrı’ya kavuştuğu bir manastırın içinde yer 
almaktadır.

Kudüs’teki Kidron Vadisi’nde, Hıristiyanlık 
tarihinin önemli şahsiyetleri olarak kabul edilen 
İsa Mesih’in kardeşi Yakup’un, Hz. Meryem’in 
annesi Hanne (Anne/Anna) ile babası İmran’ın 
(Yoakim/Joachim), Hz. Yahya’nın babası Hz. 
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XIX. yüzyılda ilk adımları atılan “Yahudilerin 
Filistin’e geri döndürülmeleri (Jewish 
Restoration)” projesi bulunmaktadır. Bu projeye 
göre hıristiyan dünya ile yahudiler arasında 
asırlardır var olan ve temeli Hz. İsa’yı ihbar eden 
İskaryot’a dayanan düşmanlığın mutlaka sona 
erdirilmesi gerekmektedir. Ancak bu barış için 
bir şart koşulmuştur: Yahudilerin Hıristiyanlığı 
kabul etmeleri. Böylece onlar Filistin’e, 
yani kendilerine vadedildiği iddia edilen 
topraklara toplanacak, Avrupa coğrafyası da bu 
kitlelerden arındırılmış olacaktı. Araştırmacı 
Hilton Obenzinger’e göre Amerika’nın ilk 
yerleşimcilerinden beri yahudilerin Geri 
Dönüşü’ne olan inanç ve beklenti aslında 
Amerikan kültürüne özgü bir içtihattır. Filistin’e 
ilk misyonerler gönderilmeden evvel yıllarca 
yahudilerin rehinden kurtarılması ile alakalı 
tartışma ve eylemler yoğunlaşmış, bu konu 
çeşitli din adamlarının ve ilahiyatçıların yazı ve 
vaazlarında daima işlenmiş ve canlı tutulmuştur. 
Öyle ki bu doktrin Amerikalılarda “büyük bir 
saplantı halini almıştır.”3 

ABD’deki kilise ve ilahiyatçıların desteğiyle 
ülke dışındaki coğrafyalarda misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1810 yılında 
Boston’da kurulan American Board (ABCFM) 
adlı teşkilatın4 Ortadoğu’daki ilk merkezi 
Filistin ve Kudüs olarak belirlenmişti. Bu 
rota -yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı 
üzere- rastgele tespit edilmiş ya da Amerika 
kamuoyunun ve kiliselerinin harekete 
geçirilmesi, teşkilatın bütçesine daha fazla 
kaynak sağlanması gibi amaçlarla seçilmiş 
değildi. 

Teşkilatın Filistin-Kudüs merkezli bir faaliyet 
merkezi (Misyon) kurması için göndermeye 
karar verdiği genç misyonerler Pliny Fisk ve 
Levi Parsons’tı. Misyonerlerin görev yerlerine 
gitmeden önce bir kilisede halka veda vaazı 
vermeleri geleneğine uygun olarak Fisk 31 
Ekim 1819 tarihinde Boston’daki Old South 
Kilisesi’nde hararetli bir konuşma yaptı. 
“Misyonerlik Girişiminin İlginç Tarlası: Kutsal 
Topraklar” başlıklı konuşmasına İncil’den “… 

Kudüs… Üç semavî dinin âdeta bir mücevher 
gibi görüp sahiplenmek istediği bu şehir için, 
“yeryüzünde bu anlamda yegâne örnektir” 
desek sezadır. Uğruna nice seferlerin, gazâların, 
savaşların tertip edildiği, çeşitli dillerin 
edebiyatında konuk olan ve ona her sahip olan 
medeniyetin kendine mahsus izler ve eserler 
bıraktığı bu şehir günümüzde de aynı merkezî 
rolünü devam ettirmektedir. 

Yeni Dünya diye adlandırılan ve resmi 
kuruluşunu 1770’lerde başlatarak 1789’da 
nihayete erdiren Amerika Birleşik Devletleri’nin 
de Kudüs’e ilgisi ve gündemine alışının tarihçesi, 
kendi kuruluş döneminden çok daha eskilere 
gitmektedir. Dahası, bilfiil Kudüs projelerinin 
hayata geçirilmesi de bu dönemden otuz yıl 
kadar sonraya rastlamaktadır. 

Kudüs coğrafyasına bir hayli uzakta yer alan bu 
ülkenin böylesine erken tarihlerde gösterdiği 
ilginin odağında, Avrupa’da kökü XVI. yüzyıla 
dayanan2 ve zamanla olgunlaştırılarak nihayet 

Amerikalı İlk 
Misyonerler 

Fisk ve 
Parsons’ın 
Gözünden 

Kudüs

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKSU1



Din ve Hayat/2022-1443 Kış  •  27

konsolosu bazen de onun temin ettiği rehberler 
eşlik etmiştir. İlk durağı Kutsal Kabir Kilisesi’dir. 
Paskalya hacılığı mevsimi olduğundan şehir çok 
kalabalıktır. Bu bağlamdaki ilk kayıtlarından biri 
şöyledir: 

“Kalabalık bir hacı grubunun arasında Kutsal 
Kabir Kilisesi’nin kapısından içeri girdim. 
Dikkatimi çeken ilk nesne Yağ Sürme Taşı (stone 
of unction) oldu. Efendimiz İsa’nın gömülmesi 
esnasında cesedine yağ sürülen yer olduğu için 
buraya hürmet gösteriliyordu. Kapı önünden 
doğruca 31 fit içeri gidildiğinde bir taş vardı. 
Boyu sekiz fit, eni 2 inçti. Taşın iki yanına birkaç 
tane büyük mum dikilmişti. Üstünde de yine çok 

ve şimdi, işte, Ruhta bağlanmış olarak Kudüs’e 
gidiyorum, orada başıma gelecek şeyleri bilmem. 
(Resullerin İşleri, 20/22)” cümleleriyle başladı. 
Ardından Kudüs’ün hıristiyan dünya için önemi, 
oradaki inançlar, milletler, kiliseler ve Protestan 
misyonerliği adına neler yapılabileceği gibi 
konularda bilgiler verdi.5

Parsons ise Boston’daki Park Street Kilisesi’nde 
31 Ekim 1819 tarihinde gerçekleştirdiği veda 
vaazının konusunu “Yahudilerin Sahipsizliği ve 
Geri Dönüşleri” olarak belirlemiştir. Yahudilerin 
Hz. İsa’yı öldürmek suretiyle işledikleri o büyük 
günahın kefaretini yüzyıllardır başlarına gelen 
felaketlerle, yine asırlardır vatansız kalışlarıyla 
ödediklerini; fakat artık onlara Hıristiyanlığı 
tebliğ etmenin ve bir vatan bulmanın her 
hıristiyanın vazifesi, hatta vefa borcu olduğunu 
ateşli bir dille anlatmıştır. Ona göre yahudilerin 
asıl topraklarına (Judea) bu geri dönüş ideali 
hem Tevrat’ta hem de İncil’de geçen bir kehanet 
olup bir gün mutlaka gerçekleşecektir.6 

American Board’un bülteni The Missionary 
Herald’da yayınlanmış olan ve Osmanlı’da 
İki Amerikalı Misyoner Levi Parsons ve Pliny 
Fisk’in Anadolu ve Kudüs Seyahat Raporları 
adıyla Türkçeye kazandırılan raporlardan takip 
edeceğimiz üzere Fisk ve Parsons uzun bir 
deniz yolculuğundan sonra 23 Aralık 1819’da 
Malta adasında karaya ayak basmışlardır. 
Oradan İzmir’e geçerek yaklaşık on ay boyunca 
yörede konuşulan dillerden bazılarını öğrenmiş 
ve bu dillerde dinî risaleler basmışlardır. 
Akabinde birkaç ay boyunca, Yedi Kiliseler 
diye adlandırdıkları İzmir, Akşehir, Salihli, 
Bergama, Alaşehir, Efes ve Denizli başta 
olmak üzere bölgedeki pek çok köy, kasaba ve 
şehri keşfe çıkmışlardır. Buralarla ilgili elde 
ettikleri malumatları raporlar halinde Boston’a 
göndermişlerdir. 

Bütün bu hazırlıklardan sonra Kudüs’e gitme 
vakti gelmiştir. Önce Parsons yola koyulmuş, 6 
Aralık 1820’de bindiği gemiyle Kıbrıs, Yafa ve 
Rama üzerinden nihayet Kudüs’e vasıl olmuştur. 
Şehir bütün yabancılara ve hatta diplomatlara 
dahi kapalı olduğundan kendisine bazen Rus 
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ziyarete edecek olan Harrison G. Dwight 
da dindaşlarının bu ritüellerini Türklerin 
Hıristiyanlığa girmelerinin önündeki en büyük 
engel olarak kaydedecekti: 

“Türkler bir bütün olarak sarih bir hıristiyan 
karakterini bugüne kadar hiç görmediler. 
Bugün (Good Friday) buradaki Katolikler için 
ulvi bir gün. Şahit oldukları ayinlere gülmekte 
olan Türkleri gördüğümde şunu hissetmekten 
kendimi alamadım: Onlar haklılar ve böylesi 
bir dine önyargıyla yaklaşmak için makul bir 
zeminleri var. Hem de bu, İncil’in yegâne temsil 
ediliş şekli.”7 

Halbuki Türklerin ibadet tarzları ne kadar da 
sadeydi: 

“Buraya yolculuğumuz sırasında sık sık 
Türklerin ibadetlerine şahit olduk. Onlar açık 
alanlarda ibadet etmekte tereddüt etmiyordu. 
Grubumuzla bir kahvehanede bir iki saat 
mola verdiğimizde biraz uzakta ya da bir ağaç 
gölgesinde, yüzleri peygamberlerinin şehrine 
dönük olarak En Yüce’nin huzurunda huşu ile 
eğiliyorlardı.”8

Gerçi onların dinini benimsemedikleri için 
ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl ibadet ederlerse 
etsinler zerre kadar kıymeti yoktu Türklerin, 
ama mevcut hıristiyan ibadetlerinin hâli de 
ortadaydı. 

Parsons, Kudüs’teki gezilerine devam etti. 
Rehberi elbette ki İncil, güzergahı da orada 
geçen kutsal yerlerdi. Golgota, Sion ve Zeytin 
dağlarının zirvelerine çıktı. Ölü Deniz, Ürdün 
ve Eriha’ya gitti. Kedron ırmağı boyunca 
mevcut kilise ve manastırları ziyaret etti. Hz. 
İsa’nın şifa dağıttığı Siloam gölünü seyretti. 
Elbette misyonerlik vazifesini ihmal etmeyerek 
oraya dünyanın dört bir köşesinden gelmiş 
olan hacılarla dinî konularda sohbet etti, 
tartışmalara girdi. Onların dilinde hazırlanmış 
İncil’i okuyarak aslında yaşadıkları dinî hayatın 
yanlışlarla dolu olduğunu anlattı ve bunların 
hiçbirinin Kutsal Kitap’ta yer almadığını söyledi. 
Bu faaliyetlerini yöredeki bütün manastır ve 
kiliseleri ziyaretleri esnasında da sürdürdü. 

sayıda gümüş lamba asılmıştı. Hacıların hepsi 
eğilerek taşa temennada bulundular, istavroz 
çıkardıktan sonra bu mukaddes taşı öptüler.”

Bir sonraki tören aynı kilisedeki Kutsal Ateş’in 
etrafında gerçekleştirilmişti. Kilisenin her 
bölümü Türkler, yahudiler, hıristiyanlar ve 
gök kubbenin altındaki her milletten insanla 
dolmuştu. Bunlar sembolik bir ateşin etrafında 
Kutsal Ruh’un mucizevî inişine şahitlik etmek 
gayesiyle toplanmışlardı. Tahminen beş bin kişi 
katılmıştı. Şehrin valisi ve kıdemli Türkler de 
oradaydı. Öğle vakti tören başladı:

“Sıra dışı ve Hıristiyanlık beyanatını küçük 
düşürücü bir manzaraya şahit olduk. Filistin 
yerlisi hıristiyan Araplardan bir gruba, Kutsal 
Hafta’daki vazifelerini yapmaları için izin verildi. 
Her biri deli bir adamın bütün çıldırmış hallerini 
takınmış gibi Kutsal Kabir’in çevresinde 
koşmaya başladılar. Ellerini çırpıyorlar, havaya 
kupalarını atıyorlar, birbirlerinin kulaklarına 
şamar patlatıyorlar, yarı çıplak bir halde 
arkadaşlarının omuzlarında yürüyorlar, 
uluyorlar ve hatta sesleri çıkabildiğince çığlık 
atıyorlardı. Biraz sonra Kutsal Ateş’in inişine 
şahitlik etmeyi bekleyen beş bin insana böyle bir 
gösteri yapılıyordu.” 

Çarmıha Gerilme Günü ayinlerindeki sahneleri 
de kaydeden Parsons, yağlama taşında bir 
cesedin yağla mesh edildikten sonra yapılan 
Arapça dualar eşliğinde Kutsal Kabir’e götürülüp 
oraya yerleştirilmesini izledi. Buranın güneyinde 
yer alan Aziz Yuhanna manastırında da ona 
gümüş bir tas içerisinde bir kafatası gösterdiler. 
Dediklerine göre bu, Vaftizci Yahya’nın başının 
bir bölümüydü. Ondan başka herkes ona 
reveransla yaklaşarak tazimlerini sundu. 

Bu türden ritüeller ve tazim şekilleri 
Protestanlığın özüne aykırı olsa da Parsons 
bütün tafsilatıyla bunları rapor etmek 
zorundaydı. Zira “sözde hıristiyanları (nominal 
Christians)” bu yanlışlardan kurtarmalıydılar. 
Bunun için de onların dillerinde kitaplar, 
risaleler yazmaları ve insanları ikna etmeleri 
gerekiyordu. Nitekim 1830 yılında bu şehri 
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Bir zamanlar Havari Petrus, melek kendisini 
hapishaneden çıkarmak için geldiğinde işte 
bu kapıya vurmuştur. İnsanların hürmet 
gösterdikleri daha binlerce mekân var. Şu an 
bütün bu saçmalıklar, aydınlanmış yolcuları 
tiksindirmeye çalışıyor.”

Onun Doğu kiliselerini topyekün yenilemek 
ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yapılmasına 
yönelik bu eleştirileri, bu topraklara esas geliş 
sebepleri olan “yahudilerin ve müslümanların 
hıristiyanlaştırılması” projesinin, yerli 
hıristiyanları ıslah etme projesine dönüşmeye 
başladığının ayak sesleriydi. Nitekim aynı 
mektupta “Tüm dünyanın bir gün İsa’ya 
döneceğine olan inancım, şu anki kadar sağlam 
olmamıştı.” derken bunu kastettiği âşikârdır.

Şubat 1822’de İskenderiye’de hayatını kaybeden 
Parsons’tan sonra meslektaşı Fisk de Kudüs’ü 
ziyaret edecektir. Bu defa ona, bölgeye 
yeni gönderilen misyoner Jonas King eşlik 
etmiştir. İskenderiye’den Ocak 1823’te yola 
çıkan bu ikili, Yukarı Mısır’da üç ay kaldıktan 
sonra Nisan ayında bir kervana katılarak çöl 
üzerinden Suriye ve Yafa’ya, oradan da Kudüs’e 
varmışlardır. Fisk’in zihninde de tıpkı Parsons 
gibi Kutsal Kitap’taki sahneler ve hadiseler 
canlanmıştır: 

“Kolay kolay tasvir edilemeyecek hislerle, saat 
dört civarında Kudüs’e girdik. (…) Bu yer, Kadir-i 
Mutlak Tanrı tarafından kendi ikametgâhı 
olarak seçildi. O’nun nuru burada âşikâr kılındı. 
‘Güzelliğin kemali’ [Mezmurlar, 50/2] ve ‘bütün 
memleketlerin süsü’ [Hezekyel, 20/6] burasıydı. 
Dâvûd peygamber burada oturdu ve arpını 
akort ederek Yahova’yı öven şarkılar söyledi. 
Kabileler buraya doğru yaklaştılar ibadet için. 
Vecd halindeki peygamberler, dünya ötesinin 
parlak vizyonlarını burada gördüler ve semadan 
günahkâr insanoğlu için gelen mesajları burada 
aldılar. Burada Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa bir 
kul formuna girdi. Burada acı çekti, acısından 
inledi, ağladı; bizim günahlarımızın kefareti 
için, bizi cehennemin azabından korumak 
için ruhunu ölüme sel gibi akıttı. Yine burası, 
öfkelenmiş Tanrı’nın gazabını seçkin kullarının 

Çoğu yerde tepkiyle karşılansa da “Kutsal Kilise, 
kısa bir süre sonra kendisini tamamen bütün 
hıristiyan zümreler arasında gerçek dindarlığı 
tesis etmeye adayacaktır diye mütemadiyen 
ümitlere kapılıyordu.” 

Anlaşıldığı üzere Parsons’ın Kudüs’e bakışı 
romantik ve tasvirî bir bakıştır. Orada bulunan 
ve Hz. İsa ile havarilerine ait olduğu söylenen, 
hatta bunların daha da belirgin hâle gelmesi için 
yüzyıllardır saklanan kutsal emanetleri, objeleri 
ve anıtları ve yine asırlardır uygulanagelen 
dinî ritüelleri kabul etmemektedir. Aksine 
bunları din dışı saymakta, ortadan kaldırılması 
gerektiğinin altını her defasında çizmektedir. 
Dolayısıyla bu coğrafyada olup da kutsal 
addedilen dağ, göl, ağaç vb. unsurlar yalnızca bir 
hıristiyanın zihninde ve kalbinde yaşamalıdır. 
Kudüs’te geçirdiği üç aylık dönemin sonunda 
bir dostuna yazdığı mektupta Tevrat ve 
İncil’deki Kudüs bağlantılı hadiseleri dile 
getirmiştir. Dâvûd peygamberin yürekten 
söylediği ilahiler, Süleyman peygamberin diz 
çöküşüne ithaf kabilinden yaptığı dua, kilisenin 
şerefi ve dünyanın bir harikası olan mabedi 
Tanrı’ya adaması, İsa’nın devrini gördüğünde 
ve sevindiğinde İşaya peygamberin soyunun 
yüceltilmesi, Nehemya ve Ezra peygamberlerin 
kendilerine karşı çıkan bütün dünyanın 
ortasında Dâvûd peygamberin çadırını 
diktikleri zamanki coşkuları, vatanperverlikleri 
ve dindarlıkları, Hz. İsa’nın göğe yükselişi 
bunlardan birkaçıdır. Ardından orada şahit 
olduğu uygulamaları anlatarak kendileri 
dışındaki Katolik, Ortodoks, Kıptî, Süryanî, 
Latin ve diğer mezhep mensuplarının verdikleri 
fotoğrafın ne kadar yanlış ve zararlı olduklarını 
vurgulamıştır: 

“Fakat cahil kalabalıkların hürmet ettiği 
özel objeleri ayırt etmek noktasında, bütün 
şüpheleri yıkan bu türden konuları tefekkür 
etmek ne muhteşem bir şey. Örneğin, burada 
size Kurtarıcımız İsa’nın kırbaçlanmak için 
bağlandığı bir sütun gösterilir. Üzerinde yer 
alan kemerden Pilate, ‘İşte o adam!’ diye çığlık 
çığlığa bağırmıştır. Yine bir kapı gösterirler. 
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amaçladıkları misyonerlik merkezi için 
Kudüs’ü değil de ilginç bir şekilde Beyrut’u 
seçtiler. Bu tercihlerinin sebebi ne olabilir? 
Belki oradaki üç dinin ve bilhassa hıristiyan 
mezheplerine ait kadim kiliselerin kendilerine 
yer açmayacaklarını anladılar. Belki Doğu 
kiliselerinin yahudilere karşı geleneksel 
tutumlarının değişmeyeceğine kanaat 
getirdiler. Belki Osmanlı Devleti’nin nev’i 
şahsına münhasır Kudüs idaresinde hukukî 
yaptırımları aşamadılar. Belki de yahudilerin 
“hıristiyanlaşmadan” oraya yerleşmeleriyle 
ilgili başka projeler zuhur etmiştir. Bunlar birer 
ihtimal kuşkusuz. Lakin hakikat olan şey, bugün 
de devam eden Filistin-Kudüs meselesinin 
temelinde çok farklı teolojik zeminlerin, 
tartışmaların ve yaklaşımların olduğudur. 
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üzerine döktüğü, vadettiği kutsal toprakları 
viran eylediği yerdir.” 

Fisk ve King günlerce şehri karış karış gezdiler. 
Coğraf î özellikleri, insanların kimlikleri, 
ibadethaneler ve daha pek çok konuda en ince 
ayrıntılarına kadar incelediler. Doğal olarak Hz. 
İsa’nın ve havarilerinin gezip dolaştığı yerleri 
(Gethsemane Bahçesi, Çömlekçi’nin Tarlası, 
Çobanlar’ın Tarlası) daha bir dikkatle ve duygu 
yoğunluğuyla dolaştılar. İlyas Peygamber’e ithaf 
edilmiş bir manastırdan sonra yarım saatlik 
mesafede yer alan Hz. Yakub’un hanımı Rahel’in 
kabrini ziyaret ettiler:

“Müslümanların, hıristiyanların ve yahudilerin 
aynı şekilde ziyaret ettikleri yere geldik. Yakup 
peygamberin diktiği o sade sütunun yerinde 
(bkz. Tekvin, 55/20) şimdi taşlardan yapılmış 
bir bina var. Üzerinde bir kubbe ile sona eren bu 
binanın Türkler tarafından inşa edildiği açıkça 
anlaşılıyor. Bu görkemli yapının içerisinde bir 
kabir bulunuyor. Bir taş istifinin beyaz sıvayla 
kaplanmasıyla yapılmış olan bu kabir yaklaşık 
on ayak uzunluğunda ve neredeyse aynı 
yüksekliktedir. Binanın iç duvarları ve kabrin 
kenarları, yahudiler tarafından nakşedilen İbrani 
isimleriyle bezenmiştir.”

Seyir defterine 26 Mayıs 1823’te yazdığı 
satırlarda başka peygamber kabirlerine de 
gittikleri kayıtlıdır. O kayıtlara göre yahudilerin, 
hıristiyanların ve müslümanların ortaklaşa 
“Samuel’in ve annesi Hannah’ın türbesi” 
dedikleri, ama şimdilerde Nebi Samuel diye 
anılan ve üzerine bir caminin inşa edildiği, 
Kudüs’e iki saatlik uzaklıkta bulunan Rama 
şehrindeki türbeyi de ziyaret etmişlerdir. 
Dönüş yolunda yahudilerin “Sanhedrin’in son 
türbeleri” diye isimlendirdikleri yeri ve yine 
kadın peygamber Huldah’ın türbesi ile Haggay, 
Zekeriya ve Malaki peygamberlerin türbelerini 
de bu ziyaret zincirine eklemişlerdir. 

Bu yazının vüsatını aşan pek çok yeri gezip 
inceleyen, izlenimlerini raporlar halinde 
sunan bu bu misyonerler ve halefleri (Jonas 
King, William Goodell, Isaac Bird), kurmayı 
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daha ilk günlerinde irtidad (dinden dönüş) 
hareketleri ile karşı karşıya kalan müslümanlar, 
İslâm’ın zorlu varoluş mücadelesinden zaferle 
çıkar çıkmaz İslâm’ın yayılması gayesiyle fetih 
hareketi için önce Irak/İran bölgesine, kısa 
bir süre sonra da (12/633 yılı ortaları) Suriye/
Şam bölgesine cihad hareketi başlattı. Hz. Ebu 
Bekir Arap yarımadasındaki tüm müslümanlara 
Suriye’yegidecek ordulara katılmaları için çağrı 
yaptı. Medine’de toplanan müslüman askerler 
art arda dört ordu şeklinde Suriye cephesine 
gönderildi. Hz. Ebu Bekir Suriye bölgesine giden 
bu orduların başına Amr bin el-Âs, Yezîd bin Ebî 
Süfyân, Şurahbil bin Hasene ve Ebû Ubeyde bin 
el-Cerrâh’ı geçirdi.5 

Kudüs’ün de içinde yer aldığı Filistin’in fethine 
memûr olan Amr bin el-Âs’ın Gamru’l-Arabat’a 
kadar Güney Filistin’i kısa sürede fethetmesi 
üzerine, Bizans İmparatoru Heraklius başta 
Kudüs olmak üzere Filistin şehirlerini de 
koruması için kardeşi Tezârik (Théodore) 
komutasında müslümanlara karşı büyük bir 
ordu gönderdi. Bizans ordusuna karşı Irak 
cephesinden Suriye’ye intikal eden Halid bin 
Velid komutasında birleşen İslâm ordusu, 
Filistin topraklarında Kudüs’ün güney tarafında 
vukû bulan ve Şam bölgesindeki ilk büyük savaş 
olan Ecnâdeyn’de düşmana kıyasla az sayıda 
olmalarına rağmen büyük bir zafer kazandı (h.13 
/ 28 Cemâziyelevvel).6 Bozulup kaçan düşman 
ordusu başta Kudüs olmak üzere Kaysariyye, 
Dımeşk ve Hıms gibi şehirlere sığındı, bazıları 
da daha kuzeye çekildi. Halid b. Velid, Ecnâdeyn 
zaferini bir mektupla haber verince Hz. Ebû 
Bekir çok sevindi7, ancak çok geçmeden 
hastalanıp 63 yaşında vefat etti (h. 13 / 22 
Cemâziyelâhir). Resûlüllâh’ın (s.a.v.) vefatından 
sonra yaklaşık 2,5 yıl halifelik makamında 
bulunan Hz. Ebû Bekir’in yerine, onun tavsiyesi 
ile Hz. Ömer halife oldu8.

Kudüs’ün (Beytü’l-Makdis/İliyâ) Fethi

Ecnâdeyn’de Bizans ordusunun yenilip bu 
savaş için toplanmış diğer İslâm ordularının 

Kudüs/Beytü’l-Makdis gerek ilk kıble olması 
gerek mi’raç hadisesi ve gerekse Kur’an ayetleri 
ve hadislerin de işareti ile2 daha fethinden 
evvel Hz. Peygamber döneminden itibaren 
müslümanlar için kutsal ve önemli bir şehirdir. 
Yahudiler ve hıristiyanlar için de kutsal 
olan şehrin kutsallığına çok eski tarihlerden 
itibaren birçok savaş, yıkım ve sürgünle gölge 
düşürülmüştür. Nitekim milattan önceki ve 
sonraki katliam ve tahribatların yanında daha 
İslâm’ın Mekke döneminde Bizans ve Sâsânîler 
arasında meydana gelen savaşlarda (611-619 
yılları) Sâsânîler Bizans’ı birkaç defa mağlup 
etmiş, Kudüs ve çevresi kısa süreli Sâsânîlerin 
eline geçmiştir. Sâsânîler Kudüs’te birçok 
tahribat gerçekleştirmiştir. Rûm Suresi’nde 
işaret buyurulduğu üzere Kur’an’ın açık bir 
mucizesinin zuhûru olarak3 622 yılından 
itibaren bu defa Bizans Sâsânîlere üstünlük 
sağlamış, nihayet Ninova’da (Musul civarı) 
627’de Sâsânîleri kesin bir yenilgiye uğratmıştır.4 
Dolayısıyla Bizans, diğer bir anlamda 
hıristiyanlar kaybettikleri bütün topraklarla 
birlikte Kudüs ve çevresini tekrar ele geçirmişler, 
ancak Kudüs bu süre içinde yine birçok katliam, 
tahribat, acı ve gözyaşına maruz kalmıştır.

Hz. Peygamber’in vefatı ile müslümanların 
başına geçen Hz. Ebu Bekir’in halifeliğinin 

Kudüs’ün 
Müslümanlar 

Tarafından 
Fethi

Doç. Dr. Osman AYDINLI1



32  •  Din ve Hayat/2022-1443 Kış

gitmeye karar verdi. Medine’de yerine Hz. 
Ali’yi bırakıp küçük bir heyetle birlikte yola 
çıktı. Heyette, Abbas bin Abdülmuttalib de 
vardı. Hz. Ömer yol boyunca kıldığı bütün 
namazların ardından, Allah’ın kendilerini 
İslâm’la şereflendirmesinden, savaşlarda başarılı 
kılıp büyük nimetler bahşetmesinden ve Kudüs 
ile birlikte Şam topraklarına hâkim kılmasından 
dolayı şükrediyordu. Hz. Ömer Kudüs’ün kuzey 
doğusunda bulunan müslümanların bölgedeki 
ordugâhı Câbiye’ye geldi ve burada konakladı. 
Şam ordu komutanları ile burada biraraya gelip 
bir toplantı yaptı.15

Hz. Ömer Câbiye’den Kudüs’e doğru hareket 
ederken atının topallamakta olduğunu gören 
müslümanlar ona bir beygir (Berzûn) getirdiler. 
Hz. Ömer bindiği beygirin çok hareketli 
ve kibirli yürüyüşünden hoşlanmayarak 
onunla Kudüs’e girmeyi kabul etmedi16. Bu 
sırada üzerinde oldukça eskimiş, pamuktan 
mamul yolculuk elbisesi bulunduğundan, 
beyaz ve gösterişli bir elbise getirilerek, 
bununla Kudüslüler yanında daha fazla saygı 
ve hürmete mazhar olacağı söylendi. Hz. 
Ömer, elbiseyi kendisine getirenleri azarladı, 
izzet ve yüceliğin ancak Allah tarafından ve 
O’nun indinde olduğunu söyledi. Yolculuk 
elbiselerini değiştirmeden, Ebû Ubeyde ve diğer 
komutanlarla birlikte Kudüs’e doğru yola çıktı.17

Hz. Ömer Kudüs’e gelince, başta Kudüs 
patriği Sophronios olmak üzere şehir 
halkının temsilcileri verdikleri sözü tutup 
onun huzurunda toplandılar. Hz. Ömer, 
onlarla bir anlaşma yaptı. Onlara vereceği 
emannâmeyi bizzat kendisi yazdı ve şehri Patrik 
Sophronios’tan teslim aldı (17/638) 18. Hz. 
Ömer’in Kudüs halkına verdiği bu emannâme 
temelde cizye ve haraç karşılığında mal ve can 
güvenliğini, din ve ibadet hürriyetini güvence 
altına almaktaydı.19 Böylece Filistin bölgesinde 
hem müslümanlar hem hıristiyanlar hem de 
yahudiler için kutsal sayılan Kudüs/Beytü’l-
Makdis kan dökülmeden barışla müslümanların 
eline geçmiş ve üç semavî dinin mensupları 

kendi bölgelerine dönmesinden sonra Amr 
bin el-Âs Filistin bölgesinde fetihlerine devam 
etti. Kudüs’ün fethine kadar Gazze, Sebastiye, 
Nablus, Lüdd, Yübnâ, Amevâs, Beyt-i Cibrîn, 
Yafâ ve Refah’ı fethetti, ardından Kudüs’ü 
fethetmek için şehri kuşattı.9 Ancak Amr bin el-
Âs Ecnâdeyn, Yermük ve diğer savaşlarda yenilip 
şehre sığınan Kudüs’teki askerin çokluğu ve 
surlarının sağlamlığı sebebiyle sadece emrindeki 
ordu ile oranın fethine muvaffak olamadı. 
Sonuçta Kudüslüler Amr’ı çok uğraştırmış, 
Amr da onları çok sıkıştırmış, ancak fetih nasip 
olmamıştı.10

Bunun üzerine Suriye orduları başkomutanı 
Ebû Ubeyde bin el-Cerrâh, 16/637 yılında 
Kınnesrîn ve çevresinin fethini bitirince 
Kudüs kuşatmasını devam ettiren Amr bin 
el-Âs’ın yanına geldi ve kuşatmaya katıldı.11 
Kınnesrîn’den Kudüs’e hareket etmeden önce 
Halid bin Velid’i öncü birliğin başında Kudüs’e 
göndermişti. Hz. Ebû Ubeyde buraya gelince, 
düşmana barış teklif ederek sulh ile şehirlerini 
teslim etmelerini istedi. Fakat onlar bunu kabul 
etmediler ve şehirlerini savunmaya devam 
ettiler.12

Hz. Ebû Ubeyde şehri her taraftan kuşattı. 
Kudüslüler müslümanların çekilip gitmeyeceğini 
anlayınca, bir gün şehrin kapılarını savaş için 
açıp müslümanlara saldırdılar. Müslümanlar da 
karşılık verip onları hezimete uğratarak tekrar 
şehirlerine girmeye mecbur ettiler. Bir müddet 
sonra Kudüslüler, kurtuluş olmadığını anlayarak 
sulh istemek zorunda kaldılar.13 Kudüslüler diğer 
Şam şehirleri ile yapılan antlaşmalar gibi, cizye 
ödemek ve diğer şehirlerin halkına verilenlerin 
aynısı ile sulh yapmak; ancak verilecek 
emannâmeyi bizzat Hz. Ömer’in elinden almak 
istediler. Ebû Ubeyde, durumu Medine’de 
bulunan Hz. Ömer’e yazıp Kudüslülerin isteğini 
bildirdi.14

Ebû Ubeyde’nin mektubu üzerine Hz. Ömer, 
önde gelen ashabı toplayıp durumu istişare 
etti. Yapılan istişare sonunda uzak ve zorlu bir 
yolculuk da olsa daha fazla kan dökülmemesi 
için ve şehrin kudsiyetine binaen Kudüs’e 
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Taberî’de yer alan Hz. Ömer tarafından bizzat 
yazılıp Kudüslülere verilen bu emannâmenin 
metni şu şekildedir: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبُد اهلل عمر 
أمير المؤمنين أهَل إيلياء من األمان؛ أعطاهم أمانًا 

ألنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها 
وَبريئها وسائر مّلتها؛ أنه ال تسكن كنائسهم وال تُهدم، 

وال يُنتقص منها وال من حّيزها، وال من صليبهم، 
وال من شيء من أمولهم، وال يُكرهون على دينهم، 
وال يضاّر أحد منهم، وال يسكُن بإيلياء معهم أحد 
من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطُوا الجزية كما 

يُعطِى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الّروم 
واللصوت؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 

وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ وَمن أقام منهم فهو آمن؛ 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الِجْزية، ومن أحّب 
مْن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الّروم ويخّلى 

ِبيَعهم وُصُلبهم فإنّهم آمنون على أنفسهم وعلى ِبيَعهم 
وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، وَمن كان بها من أهل 
األرض قبل مقتل فالن، فمن شاء منهم قعدوا عليه 

مثل ما على أهل إيلياء من الِجْزية، ومن شاء سار مع 
الّروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه ال يؤخذ منهم 

شيء حتى يُحصد حصادهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد اهلل وذّمة رسوله وذّمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد 

بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، 
ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب َحَضر سنة خمسة عشرة. 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! 
Bu sözleşme Allah’ın kulu ve müminlerin 
emiri Ömer tarafından İliyâ (Kudüs) halkına 
verilen emandır. Onların canları, malları, 
kiliseleri, haçları, hastaları, sağlıklı olanları 
ve diğer (bütün) fertleri için verdiği emandır. 
Kiliseleri mesken yapılmayacak, yıkılmayacak, 
onlardan herhangi bir alan eksiltilmeyecek, 
içlerindeki haç ve mallar gibi kutsal eşyalarına 
dokunulmayacaktır. Kimse dinî inançlarından 
dolayı zorlanmayacak, kendilerine zarar 
verilmeyecek ve yahudilerden herhangi 
biri onlarla birlikte İliyâ’da (Kudüs) iskân 
edilmeyecektir. Buna karşılık İliyâ (Kudüs) 

için şehirde huzur ve güvenin hâkim olacağı bir 
dönem başlamış oldu. 

Kaynaklarda yer alan rivayetlerde tam işaret 
edilmese de olayların oluş tarzı müslümanların 
bu şehri bir şekilde kan dökmeden, kutsallığına 
halel getirmeden fethetmek arzusunda 
olduklarını göstermektedir. Nitekim 
müslümanlar Suriye ve Filistin bölgesinde 
hemen hemen bütün şehirleri fethettikleri 
halde bu şehirlerin gerisinde veya ortasında 
kalan Kudüs’ü en sona bırakmaları bunun 
en güzel delillerinden biridir. Kanaatimizce 
Kudüs’ün fethinin sonraya kalması, İslâm 
komutanları ve onların her hareketini denetim 
altında bulunduran Hz. Ömer’in, Kudüs halkı 
ve içindeki askerlerin yardım alma ümitlerini 
kaybederek şehri savaşmadan teslim etmelerini 
sağlamak arzularından kaynaklanmış olmalıdır. 
Nitekim rivayetlerden ilk saldırının, şehri 
kuşatıp onları teslim olmaya çağıran Amr 
bin el-Âs ve Ebû Ubeyde’den değil, şehirdeki 
Bizans askerlerinden geldiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca Kudüs patriği ve Kudüslülerin çaresiz 
kaldıklarında emannâmeyi halifenin elinden 
almak istemeleri sebebiyle Hz. Ömer’in 
Medine’den Kudüs’e gelmeyi kabul etmesi 
ve şehrin kutsiyetine azamî derecede önem 
göstererek şehre girmesi bunun en açık 
delillerindendir. 

Kudüslülere Verilen Emannâme 

Hz. Ömer tarafından Kudüslülere verilen 
emannâmeden ilk bahseden rivayet veya 
kaynaklar20 bu emannâmenin metnini 
vermezken, emannâmeyi metin olarak nakleden 
ilk kaynak Ya’kubî’dir (ö. 284/897) 21. Metni ilk 
defa en geniş şekilde eserinde zikreden tarihçi 
ise Taberî’dir22. Taberî’nin kitabına aldığı “Ömer 
Emannâmesi” diğer eserlerde bahsedilmeyen 
cizye ve diğer birtakım konuları da içermektedir. 
Bu sebeple biz burada Taberî’nin eserine aldığı 
emannâme metnini dikkate alacağız. 
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müddet sonra Kudüslülerin eman istediğini, 
h.17’de Hz. Ömer’in onlara verdiği emanla 
Kudüs’ün fetholunduğunu zikreder28. Sonuç 
olarak Kudüs’ün müslümanlar tarafından 
fetih tarihi konusunda h.15, 16 ve 17 yılları 
kaydedilmekteyse de Belâzürî’nin zikrettiği 
h.16’da Ebû Ubeyde’nin şehri kuşatması üzerine 
halkın anlaşma teklif ettiği, h.17’de şehre gelen 
Hz. Ömer’in emannâme vererek şehri teslim 
aldığı şeklindeki rivayetin olayların süreci 
açısından daha doğru olduğu anlaşılmaktadır.29

Emannâmenin içeriğini kısaca değerlendirmeye 
tabi tutarsak: Herşeyden önce bu eman sadece 
hıristiyanların değil, Kudüs’te ikamet eden ve 
edecek olan herkesin can, mal güvenliğini ve 
din özgürlüğünü teminat altına almaktadır. 
Bunun hiçbir istisnası yoktur. Orada bulunan ve 
bulunacak olan tüm milletler ve din mensupları 
dinlerini özgürce yaşayabileceklerdir. Orada 
bulunan hıristiyanların dinî mekânlarında 
herhangi bir yıkım, eksiltme veya bir değişikliğe 
gidilmeyecek, her yönden kilise ve haçları 
güven altında olacaktır. Ayrıca din konusunda 
hiçbir kimse zorlanmayacak ve üzerlerinde 
baskı kurulmayacaktır. Ayrıca onlardan isteyen 
şehirden ayrılabilecek ve sadece çıkış anında 
değil, istediği yere ulaşıncaya kadar canları, 
malları, haçları ve mukaddes her türlü değerleri 
güven ve emniyet altında olacaktır. Şehirden 
çıkmaları şart koşulanlar ise silahlı askerler 
ve hırsızlar olup bunlar şehrin kutsallığına 
ve emniyetine zarar verdikleri için herkes 
tarafından normal karşılanacak ve kabul 
edilecek bir maddedir. Böylelikle şehirde 
kalanların her yönden güvenliği garanti altına 
alınmış olmaktadır. Şehre zarar veren veya 
verecek olan bu iki grubun bile şehirden çıkıp 
varacakları yere kadar can ve mallarının emniyet 
altına alınması dünya üzerinde yapılan herhangi 
bir anlaşma veya emanda benzeri zor görünecek 
bir durumdur. 

Bu eman karşılığında Kudüs sakinlerinin de 
müslüman yöneticilere karşı bir sorumluluğu 
ve görevi vardır; bunlardan birincisi cizye, 
diğeri ise şehrin güvenliğini tehlikeye sokacak 

halkı diğer şehir halkları gibi cizye vereceklerdir. 
Onların orada bulunan Rumlar ve hırsızları 
buradan çıkarmaları gerekir. Oradan çıkanların 
(Bizanslıların) gidecekleri yere kadar can ve 
mal güvenlikleri sağlanacaktır. Orada kalmak 
isteyenler ise emniyette olacak ve İliyâ (Kudüs) 
halkı gibi cizye verecektir. İliyâ (Kudüs) 
halkından kim Rumlarla birlikte malıyla 
çıkmak, kiliseleri ve haçlarını tahliye etmek 
isterse, canları, kiliseleri ve haçları çıkıp gitmek 
istediği yere varıncaya kadar emniyette olacaktır. 
Filan kişinin (bir şahıs ismi) ölümünden önce 
bölgede (İliyâ’da) bulunan (can güvenliği için 
buraya sığınmış olan) diğer sakinlere gelince: 
bunlardan kim orada oturmak isterse İliyâ 
(Kudüs) halkı gibi cizye ödemek şartıyla 
oturacaktır; bunlardan isteyen Rumlarla 
çıkıp gidebilecek, isteyen de ailesinin yanına 
göç edebilecek ve onlar mahsullerini hasat 
edinceye kadar kendilerinden herhangi bir şey 
(vergi) alınmayacaktır. Bu emannâme, onların 
cizye vermeleri şartıyla, Allah’ın Resûlü’nün, 
halifelerin ve mü’minlerin Kudüs halkına verdiği 
bir güvenlik ahdidir. Bu anlaşmaya Halid bin 
Velid, Amr bin Âs, Abdurrahman bin Avf ve 
Muâviye bin Ebi Süfyan şahittirler. Ömer bu 
anlaşmayı 15 yılında yazdı ve (Kudüslülere) 
verdi.”23

Kudüs’ün ne zaman fethedilip emannâmenin 
ne zaman verildiği hususunda ihtilaflar 
vardır. Taberî, Seyf bin Ömer’e dayanarak 
Kudüs’ün fethini h.15/636 yılı olayları içinde 
zikretmenin yanında eserinde yer alan 
emannâme metninin sonunda da h.15 yılı 
kaydı bulunmaktadır.24 Ancak burada metnin 
sonuna düşülen h.15 tarihinin sonradan 
eklendiği kuşkusuzdur. Çünkü müslümanların 
ilk defa hicri takvimi Hz. Ömer döneminin 
dördüncü yılında, yani h.16/637 veya h.17/638 
yılından itibaren kullanmaya başladıklarını25 
biliyoruz. Dolayısıyla h.15’te böyle bir tarih 
düşmeleri mümkün değildir.26 Bununla birlikte 
İbn Sa’d ve Ya’kubî gibi birçok İslâm tarih 
kaynağı Kudüs’ün h.16 yılı içinde fethedildiğini 
zikretmektedirler27. Belâzûrî ise Ebû Ubeyde’nin 
h.16’da Kudüs’e gelip şehri kuşattığını ve bir 
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oluşturduğu ve müslümanlar tarafından da 
Hz. Peygamber’in mi’raca yükselirken üzerine 
bastığı düşünülen Sahra’yı (Hacer-i Muallaka) 
aramıştır. O sırada bir hıristiyan kadının çöp 
(hayız bezi) attığı yüksekçe bir yer dikkatini 
çekip diğer gün bazı kadınların da çöplerini 
buraya attıklarını görünce33 yaptığı araştırma ve 
soruşturma neticesinde oranın Sahra olduğunu 
anlamış, hıristiyanlık döneminde çöp ve 
molozlarla doldurulmuş olan -bugün üzerinde 
Kubbetü’s-Sahra’nın yükseldiği- bu yeri bizzat 
kendisi de çalışarak temizletip Sahra’yı meydana 
çıkarmıştır34. Hz. Ömer daha sonra Sahra’nın 
güneyine yani Mescid-i Aksâ’nın sınırları 
içinde bulunan kıble tarafına (muhtemelen 
namaz kıldığı ve cemaate namaz kıldırdığı yere) 
bugün “Mescid-i Ömer” diye bilinen bir mescid 
yaptırmıştır.35 

İlk dönem İslâm kaynaklarında bu mescit 
hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte h.50 
(670) yılı civarında burayı ziyaret eden Arculf 
isimli bir Fransız-hıristiyan hacının anlattıkları, 
Emevîler tarafından geniş çaplı yenileme 
yapılmadan önceki haliyle bu cami hakkında 
tek detaylı bilgidir. Arculf ’un bizzat gözlemine 
dayanarak verdiği bu bilgiden, müslümanların 
haremin güney duvarına yakın bölümünde yer 
alan harabenin üzerini kereste ve kalaslarla 
kapatarak kabataslak kare şeklinde inşa ettikleri 
ve 3000 kişinin namaz kılabileceği büyüklükte 
basit bir mescit yaptıkları öğrenilmektedir36. 
Bu caminin yapımında kalas ve keresteler 
kullanıldığı için bu yapıya ait arkeolojik 
kalıntılar bulmak neredeyse imkansızdır. 
Ancak bu caminin Mescid-i Aksâ bölgesinin 
güneyinde bulunan şimdiki Kıble Mescidi veya 
halk arasında meşhur ifadesiyle Aksâ Cami’nin 
bulunduğu yerde inşa edilmiş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu cami, Kudüs’te yapılan ilk 
cami olup ahşap ve kalastan yapıldığı için uzun 
süre dayanmamış; muhtemelen Arculf ’un 
görmesinden bir müddet sonra Emevîler 
döneminden başlayarak birçok onarım, tamirat 
ve hatta tekrar yapım aşamaları geçirmiştir.

kişileri orada tutmamalarıdır. İki görev de bir 
vatandaş olarak her ferdin bağlı olduğu devlete 
karşı yerine getirmesi zaruri siyasî ve ekonomik 
görevler olup sadece devlete değil, kendilerine 
de siyasî ve ekonomik katkılar sağlayan 
görevlerdir. 

Kudüs’ün Fethinden Sonra Hz. Ömer’in 
Şehirdeki Faaliyetleri

Hz. Ömer şehrin anahtarlarını Patrik 
Sophronios’tan teslim alıp Kudüs’e girdiği andan 
(17/638) itibaren hem o hem de müslümanlar 
emannâmede öngörülen tüm maddelere 
uydular. Asırlarca da müslümanlar bu 
emannâmeye sadık kalıp onların canları, malları 
ve ibadethanelerine dokunmadılar. Böylece 
Kudüs yüzlerce yıldır hasret kaldığı güven ve 
huzur ortamına kavuşmuş oldu. 

Hz. Ömer şehre girince Patrik Sophronios’la 
birlikte ilk önce hıristiyanların içinde Hz. İsa’nın 
kabri olduğuna inandıkları ve kutsal haçın da 
içinde yer aldığı Kıyâme Kilisesi’ni (Kenîsetü’l-
Kıyâme) ziyaret etti. Hz. Ömer kilisede iken 
namaz vakti girip namaz kılmak istediğinde 
kilise mensuplarının kilise içinde namaz 
kılma teklifini kabul etmedi ve namazını kilise 
dışında kıldı.30 Daha sonra müslümanların o 
namaz kıldı diye kiliseyi namazgâh edinip orayı 
kilise olmaktan çıkarmalarından ve böylece 
emannâmeye muhalif hareket etmelerinden 
çekinerek bu teklifi reddetti. 

Hz. Ömer Kıyâme Kilisesi’ni ziyaret edip 
kilisenin dışında namazını kıldıktan sonra 
Mescid-i Aksâ’ya Allah Resûlü’nün mi’raçta 
girdiği kapıdan telbiye getirerek girmiş, 
mescidin güney tarafında Hz. Dâvûd’un (a.s.) 
mihrabını bularak orada tahiyyetü’l-mescid 
namazı kılmıştır. Gece başladığı bu ibadet 
sabah namaz vaktine kadar sürmüş, sabah vakti 
müezzine (muhtemelen Bilâl-i Habeşi’ye31) 
emir verip sabah ezanını okutmuş ve ardından 
kendisiyle birlikte bulunan müslümanlara Dâvûd 
(a.s.) mihrabında sabah namazını kıldırmıştır.32 
Ardından yahudiler tarafından Süleyman 
Mabedi’nin (Mescid-i Aksâ’nın) merkezini 
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116; İbn Asâkîr, Târih, 
I, 476-479, 483; İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, II, 406-7; 
Diyarbekrî, II, 234-235. 

7 Ezdî, s. 80; İbni A’sem, I, 
117.

8 Taberî, III, 418-9 (2127-
8/I); İbn Hibbân, s. 452.

9 Belâzûrî, Fütûh, s. 188.
10 Taberî, III, 608 (2403/I).
11 Belâzûrî, Fütûh, s. 188. 

Taberî, Târihu’r-rusûl ve’l-
mülûk, III, 608 (2403/I). 

12 Daha geniş bilgi için bkz. 
Ezdî, s. 219; İbn A’sem el-
Kûfi, I, 222-23; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 655.

13 Ezdî, s. 221-23; İbn A’sem, 
I, 223; İbn Kesîr, IX, 655.

14 Belâzûrî, Fütûh, s. 189; 
Taberî, III, 608 (2403/I); 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 
500.

15 Ezdî, s. 224-25. Ayrıca 
bkz. Taberî, III, 608 
(2404/I); İbn A’sem, I, 
224-25; İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil, II, 500; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 655-656.

16 Taberî, III, 610 (2407/I); 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 
501; İbn Kesîr, el-Bidâye, 
IX, 659.

17 Ezdî, s. 228. Hz. Ömer’in 
Kudüs’e gösterişten uzak 
ve oldukça mütevazı bir 
tavırla girişi hakkında 
daha geniş bir anlatım 
için bkz. İbn Kesîr, el-
Bidâye, IX, 664-665.

18 Belâzûrî, Fütûh, s. 189.
19 Bkz. Casim Avcı, “Kudüs”, 

DİA, XXVI, 237. Ayrıca 
bkz. Hakkı Dursun Yıldız, 
Doğuştan Günümüze 
Büyük İslam Tarihi, II, 104.

20 Bkz. Vakidî, Fütûhu’ş-Şâm, 
I, 242; Belazûrî, Fütûh, s. 
189.

21 Târîhu’l-Ya’kûbî, II, 147.
22 Taberî, III, 609 (2405-

2406/I). 
23 Taberî, III, 609 (2405-6/I).
24 Taberî, III, 607,609 (2403, 

2406/I).
25 Bkz. İbn Sa’d, et-

Tabakâtü’l-kübrâ, I-VIII, 
Beyrut ty., III, 28; Halife b. 
Hayyât, Târih, I, 6-7.

26 Bkz. Awaisi, “İslam 
Fetih Hukukunun Can 
Verdiği Belge Ömer 
Emannâmesi”, s. 56.

27 İbn Sa’d, III, 283; Ya’kûbî, 
Târîhu’l-Ya’kûbî, II, 147; 
İbn Asâkir, Târîh, I, 494, 
553; İbnü’l-Esîr el-
Kâmil, II, 501; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 659-660. 
Ayrıca Taberî’de buranın 
16/637 Rebiülâhir’de 
fethedildiği şeklinde de 
bir rivayet yer almaktadır 
(Târîhu’r-rusûl ve’l-mülûk, 
III, 610 (2408/I).

28 Belâzûrî, Fütûh, s. 189.
29 Avcı, “Kudüs”, DİA, 

XXVI, 237. Ayrıca bkz. 
Aydınlı, Ebû Ubeyde, 
s. 194; Awaisi, “İslâm 
Fetih Hukukunun Can 
Verdiği Belge Ömer 
Emannamesi”, s. 57.

30 Musa İsmail Basit 
vd., Kudüs Tarihi, trc. 
Esra Eğitim Tercüme 
Komisyonu-Ali Benli, 
İstanbul, 2011, s. 69.

31 Bkz. Ezdî, s. 231-232.

Bölgede 20 gün kalan ve bu süre içinde Kudüs ve 
çevresinde düzenlemeler yapan Hz. Ömer, başta 
Ebû Ubeyde bin el-Cerrah olmak üzere bölge 
komutanları ile yaptığı istişareler neticesinde 
Bizans’tan gelecek saldırıların önlenmesi 
için müslümanların Câbiye’deki ordugâhının 
dağıtılarak iki ayrı cephede savunma hattının 
kurulmasına karar vermiştir.37 Buna göre 
Filistin’in yarı bölgesine Alkame bin Hakîm’i 
atayarak ona, bölgenin kuzeyinde ordugâhını 
kurup Remle’de oturmasını; diğer yarısına 
da Alkame bin Mücezzez’i atayarak ona da 
güneyde ordugâhını kurup Kudüs’te oturmasını 
emretmiştir.38 

Hz. Ömer Muaz bin Cebel ile Ubâde bin es-
Sâmit ve Abdurrahman bin Ganm’ı Kudüs’te 
halka İslâm’ı öğretmek üzere görevlendirmiş; 
ayrıca Arap kabilelerinin buraya yerleşmesini 
teşvik etmiştir.39 Buraya yerleşen müslümanlara 
maaş bağlamış ve onlara ihsanlarda 
bulunmuştur. Şehre zekât memuru olarak 
Yezid bin Ebi Süfyan’ı tayin etmiş ve onu Ebû 
Ubeyde bin el-Cerrâh’ın emrine vermiştir. Yezid, 
Ebû Ubeyde’ye niyabeten namazları kıldırmış, 
daha sonra bu göreve Sellâme bin Kayser 
getirilmiştir.40 
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32 Taberî, III, 610-611 
(2408/I); İbn Kesîr, el-
Bidâye, IX, 656.

33 Hıristiyanlar yahudiler 
için Mescid-i Aksâ içinde 
bu yerin en kutsal yer 
olduğunu bildikleri için 
hakaret etmek amacıyla 
bu yeri çöplük haline 
getirmişlerdir. Daha 
önce yahudilerin Hz. 
İsa’nın çarmıha gerildiği 
yer olarak kabul edilen 
ve hıristiyanlarca çok 
kutsal sayılan mekâna -ki 
bugün burada Kıyâme 
Kilisesi vardır- hakaret 
etme amacıyla çöplük 
haline getirmelerinin 
bir karşılığı olarak 
hıristiyanlar da bunu 
yapıyorlardı. Yahudilerin 
çöp attığı bu yer 
Kumâme= çöplük olarak 
isimlendirilmiştir. İslâm’ın 
doğuşundan yaklaşık 3 
asır önce Doğu Roma 
İmparatoru I. Konstantin 
Hıristiyanlığı kabul 
edince Kudüs’ü ziyaret 
eden annesi Helena veya 
imparatorun kendisi 
bu yeri temizletmiş ve 
buraya hıristiyanlar 
tarafından “Kutsal 
Mezar Kilisesi” veya 
“Diriliş Kilisesi” diye 
isimlendirilen Kenîsetü’l-
Kamâme=Kıyâme 
Kilisesi’ni inşa ettirmiştir. 
(İbn Kesir, el-Bidâye, IX, 
656, 661-662. Ayrıca bkz. 
Arslantaş, Yahudilere 
Göre Hz. Muhammed ve 
İslâmiyet, s. 168).

34 İbn Kesîr, el-Bidâye, IX, 
655-656, 661. 

35 İbn Kesîr, el-Bidâye, IX, 
656, 662-663. İbn Kesir 
aynı yerde, Hz. Ömer’in 
inşa ettireceği mescidi 
Mescid-i Aksâ’nın (ki 
bu mekân yaklaşık 144 
dönümdür) neresine 
yaptıracağı hususunda 
Kâbü’l-Ahbâr ile istişare 
ettiğini, Kâb’ın Sahra’nın 
(Hacer-i Muallaka) 
ardına inşa ettirmesini 
tavsiye edince onu 
yahudilere benzemekle 
suçladığını; kendisinin 
Hz. Peygamber’in 
Mescid-i Aksâ’da namaz 
kıldığı yerde namaz 
kılacağı ve mescidi oraya 
yaptıracağını söylediği 
ve dolayısıyla mescidi, 
kıble açısından Sahra’nın 
ön tarafına yani Mescid-i 
Aksâ’nın güney (kıble) 
tarafına inşa ettirdiğini 
haber verir. 

36 Nebi Bozkurt “Mescid-i 
Aksâ”, DİA, XXIX, s. 270; 
Haıthem F. Al-Ratrout, 
“Ömer Camii ve 
Kubbetü’s-Silsile”, Derin 
Tarih, Kudüs Özel Sayısı 
10, İstanbul, 2017, s. 46.

37 Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn 
Devri, s. 240-241.

38 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 
501. Zaten Filistin’in 
tamamı Şâm bölgesine 
dahil olup Filistin Kudüs 
(Îliyâ) ve Remle olmak 
üzere iki kısma ayrılırdı 
(Taberî, III, 608 (2403/I).

39 Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn 
Devri, s. 239.

40 Basit vd., Kudüs Tarihi, s. 
70.

II. Abdülhamid Devri Osmanlı 
Kudüs’ünde Doğan Meşhurlar

Kudüs dört yüzyıl boyunca Osmanlı idaresinde 
bir sancaktır. Hatta 1872’ye kadar Şam 
eyaletine bağlı sancakken bu tarihten 1917’ye 
kadar müstakil mutasarrıflık statüsü verilir. 
Bu sebeple diğer sancaklar gibi buraya da 
İstanbul’dan mutasarrıflar, müdürler, çeşitli 
kademelerde memurlar tayin olunurdu. 
Tayinlerle gelenler aileleriyle birlikte buraya 
bir süreliğine yerleşirdi. İstanbul’dan gelen bu 
ailelerin Kudüs’teki hikayelerinin bir kısmını 
hatıratlardan bilebiliyoruz. Mesela Osmanlı’nın 
son Şura-yı Devlet reisi olan Mehmet Tevfik 
Biren Kudüs mutasarrıfı olarak tayin edildiğinde 
zevcesi Naciye Neyyâl Hanım’la gitmişler ve 
dört yıl burada yaşamışlardı. Neyyâl Hanım 
o günleri hatıratında yazar. Alman kayzeri II. 
Wilhelm’in müslümanlarca mukaddes sayılan bir 
yerde katolik kilisesi inşa ettirmek üzere tapuyu 
satın almak arzusu karşısında ne kadar zorluk 
çektiklerini anlatır. Hatta kayzerin Harem-i 
Şerif’teki karşılama merasimi esnasında çekilen 
fotoğrafı daha sonra yağlı boya tablo yapar.

Tabii bu gelişlerde dünyaya gelen evladlar 
da oluyor. İşte onlardan iki tanesini hepimiz 
biliyoruz. “Orda bir köy var uzakta/ O köy bizim 
köyümüzdür” dizelerinin sahibi Ahmet Kudsi 
Tecer 1901’de, babasının Düyûn-ı Umumiye 
müdürlüğü için bulunduğu Kudüs’te doğdu. Şaire 
bu yüzden “Kudüslü” mânâsında “Kudsi” ismi 
verilmiştir. İlk mektebe burada, Fransız Frerler 
Mektebi’nde başlamış sonra babasının Kırklareli’ye 
tayiniyle Kudüs’ten ayrılmıştır. Üniversite 
yıllarında felsefe, biyoloji, nihayet edebiyat tahsil 
etmiş, Türk halk edebiyatı ve folkloru sahasında 
pek çok eser vermiştir.

“Sultan Cem”, “Onuncu Yıl Marşı” gibi 
besteleriyle meşhur Cemal Reşit Rey de babası, 
Edebiyat-ı Cedide’nin mühim isimlerinden 
Ahmet Reşit Bey Kudüs mutasarrıfıyken 1904’te 
Kudüs’te doğmuş, onun 1906’da Manastır’a 
tayin edilmesiyle henüz çok küçükken Kudüs’ten 
ayrılmıştır. Aynı zamanda meşhur “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” tablosunun ressamı Osman Hamdi 
Bey’in yeğeni olan Cemal Reşit Rey, Cumhuriyet 
sonrası çok sesli müziğe besteci, orkestra şefi, 
piyanist ve eğitimci olarak hizmet vermiştir.
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S Ö Y L E Ş İ

Fulya İbanoğlu, Mehmet Yüksel

Zekeriya Kurşun 
ile Kudüs’e Dair 
Söyleştik

Kudüs’te ne zamandan itibaren, hangi 
hadiselerin akabinde Osmanlı’nın daha 
doğrusu müslümanların hakimiyeti 
zayıflamaya başlamıştır?

Kudüs Osmanlı idaresine 1516 yılında girmiştir. 
16-18. yüzyıllar arasında bütün dinlerin ve 
inançların Osmanlı şemsiyesi altında barış 
içinde yaşamalarının imkanı sağlanmıştır. 
Hatta denilebilir ki, bütün tarihi boyunca 
bu modelin benzer bir örneği olmamıştır. 
Sistem eşitlik üzerine değil, adalet üzerine 
bina edilmiştir. Ancak önce 18. yüzyılın 
başında Katoliklerin Fransızların himayesini 
elde etmeleri, ardından 1774 sonrası Rusların 
Ortodokslar üzerinde himaye hakkını 
sağlamaları dengeleri bozmuştur. Buna rağmen 
devlet yayımladığı “statüko fermanları” ile işi 
dengede götürebilmiş ve hemen her inanç 
grubu Osmanlı Barışı asırlarında huzur içinde 
bir arada yaşayabilmiştir. Dengeyi sarsan en 
önemli meselelerden biri de 19. yüzyılın ilk 
yarısında ortaya çıkan ve aslında müslümanların 
taraf olmadığı “Kutsal Mekanlar Meselesi” 
olmuştur. Nitekim bu sorun Kırım Savaşı’nı 

doğurmuştur. Bu savaş yadsınmayacak 
önemde bir savaştır. Tarihte ilk defa Katolik 
ve Protestanlar ile birlikte müslümanlar 
Ortodokslar ile savaşmıştır. Başka bir ifade 
ile aslında bu savaştan sonra müslümanlar 
hıristiyan mezhepleri arasındaki kavgada bir 
tarafın yanında yer almak zorunda kalmış, bu 
da Kudüs’ün geleceğine yansımıştır. Nitekim 
Osmanlı’nın merkezden gönderdiği son “Satüko 
Fermanı” da bu yıllara rastlamaktadır.

Bu bağlamda Balfour Deklarasyonu’ndan 
öncesi ve sonrasını değerlendirebilir 
misiniz?

Balfour öncesi Avrupa’da yaşanan antisemitizm 
hareketi neticesinde yahudilerin Rusya 
dahil Avrupa toplumlarından dışlanması 
meseleye yeni boyut kazandırmıştır. Hıristiyan 
mezheplerin tamamı yahudiler karşısında bir 
taraf olup çatışma mezhepler arasından dinler 
arasına taşınmıştır. Yahudileri antisemitik 
toplumların içinde yaşayamayacağı varsayımı 
ile yurt ve devlet arayışına sevk etmiştir. Kimi 
Avrupalılar da kuzu postuna girip Yahudileri 
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desteklemiştir. Onların kongrelerinde aldığı 
kararları haklı bulmuştur. Yani Siyonizm’in 
doğmasına hem nefretleri ve hem ev 
sahiplikleriyle imkan vermişlerdir. Aslında 
zihinlerinin arkasında onlardan kurtulmak 
fikri vardı. Bu yüzden Siyonizm tarih boyunca 
süregelmiş olan hıristiyan-yahudi çatışmasının 
ürünü veya son versiyonudur demek yanlış 
değildir. Bu konuda müslümanların bir dahli 
yoktur. Ancak Siyonistlere yurt olarak gösterilen 
yer Filistin ve özellikle Kudüs’ün, Sion dağının 
eteklerinin olması tabii olarak müslümanları 
da işin içine sokmuştur. Bundan sonra Siyonist 
teşkilat ve şirketler Filistin’de yer edinmek için 
büyük bir seferberlik başlatmışlardır. Dahası 
Birinci Dünya Savaşı’nda ekonomisi sıkışan 
İngiltere savaşı Siyonist sermayedarlara finanse 
ettirerek, hiçbir hukuka ve ahlaka sığmayacak 
bir şekilde Balfour deklarasyonu ile kendilerine 
ait olmayan bir yeri yahudilere yurt olarak 
vadetmişlerdir. Bu bağlamda bu deklarasyonun 
etkisi ve sonuçları, Yahudilik dinine sonradan 
sokulan arzı-ı mevud (vadedilmiş topraklar) 
fikrinden daha etkili olmuştur. Bunun da 
müsebbibi İngilizlerdir.

Siyonizm meselesiyle Osmanlı asker 
ve bürokratlarının karşılaşmasından 
bahsedebilir misiniz? Ve tabii İlmiye’nin 
tutumu genel olarak ne olmuştur? Sürecin 
farkında mıydılar?

Batı’da, Polonya ve Rusya’da yahudilere karşı 
kıyım başladığında Osmanlı’nın merhametine 
sığınmışlardır. Sultana kadar ulaşan dilekçeler 
ve taleplerde mağdur olan yahudilerin Osmanlı 
şemsiyesi ve merhameti altında yaşamalarına 
imkan verilmesi talep edilmiştir. Nitekim ilk 
yahudi göçleri –Filistin’de ve toplu olmamak 
kaydıyla- bu mantıkla kabul edilmiştir. Ancak 
1896 yılından itibaren mesele düzenli bir 
Siyonist harekete dönüşünce başta Sultan II. 
Abdülhamid ve Osmanlı bürokrasisi, nasıl bir 
tavır alacaklarının araştırmaya başlamışlardır. 
Bir tarafta göç gerekçesinin mağduriyetten 
kaçanların sığınma araması gibi duygusal 
hatta merhametin kaynağı olan dinî boyutu 

ile ilgilenilmiş; diğer taraftan yerleşimlerin 
gelecekte oluşturacağı tehditler tartışılmıştır. 
Bu yüzden toplu göçler, uzun süreli ikametler 
yasaklanmıştır. Ancak uygulamada her zaman 
başarılı olunamamıştır. Bir taraftan yerli 
yahudiler ve onlarla parasal ilişkiye giren 
Ermeni, Rum emlak tüccarları, diğer taraftan 
rüşvetle iş gören bazı mahalli memurlar 
yasaklara rağmen Filistin’de yahudi kolonilerinin 
oluşmasını engelleyememiştir. Sorunuzun en 
ilginç tarafı ilmiyenin tutumunun ne olduğudur. 
Konuya dini bağlamda bakan ilmiye, kilisenin 
aksine semavi dinin müntesiplerine karşı 
herhangi bir olumsuz tavır geliştirmemişler 
ve bu konuda halkı uyarmamışlardır. Meseleyi 
siyasetin bir sorunu olarak görüp oradan 
çözülmesini beklemişlerdir. Elbette istisnai 
olarak görüş beyan eden olsa da Meşihat’ın 
bu konuda doğrudan bir fikir beyan ettiğine 
rastlamadım.

Osmanlı bu süreçlerde ne gibi tedbirler 
almıştı? Siyasi, iktisadi, fikri... Bu yönde 
atılan adımların müspet ve menfi tarafları 
nelerdir? Bir muhasebe yapmanızı istesek...

Zekeriya Kurşun kimdir?
1960 senesinde Rize’de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 1984’te mezun oldu. 1986’ta Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne asistan oldu. Yüksek lisans 
ve doktorasını, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nde tamamladı.. Marmara Üniversitesi’nde otuz yıldan fazla 
öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik ve kurul üyeliklerinde 
bulundu. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı’dır . Osmanlı dönemi Arap coğrafyası, 
Ortadoğu’nun yakın dönem siyasi tarihi, Türk-Arap ilişkileri ve 
Kuzey Afrika üzerine Arap ve Avrupa ülkelerinin arşivlerinde 
araştırmalar ve gözlemler yaptı. Bu konulardaki çalışmalarına devam 
etmektedir.

Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, Necid ve Ahsa’da Osmanlı 
Hakimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Çıkışı, 
Basra Körfezi’nde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Katar’da Osmanlılar 
1871-1916, Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı gibi kitaplara imza 
attı. Ayrıca İngilizce ve Arapça kitapları ve birçok ortak çalışması 
bulunmaktadır.
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Bir röportajınızda Filistin-Kudüs’le alakalı 
tavsiye ve tedbirlerin netice vermediğini 
veremeyeceğini çünkü “asıl nedenin 
sorunun 100 yıl içinde dünyayı ilgilendiren 
büyük bir medeniyet ve paylaşım 
kavgasından küçültülerek, sadece Filistin-
İsrail çatışmasına indirgenmesindedir.” 
diyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir 
misiniz?

Evet kanaatimce Kudüs meselesi 19. yüzyıl 
boyunca hazırlanan ve 20. yüzyılda servis edilen 
yanlış dünyevileşmenin bir sonucudur. Kudüs 
meselesi, dünyadaki paylaşımın insan ve adalet 
odaklı olmasını emreden ilahi söylem ile insanı 
tanrılaştıran anlayışın kavgasının sembolüdür. 
Bu yüzden insanlık olgunlaşmadıkça ve ilahi 
adalet kavramından uzak kaldıkça bu negatif 
sembol de korunmaya devam edecektir. 

Söylediğim gibi arazi satışlarını engellemek, 
toplu yerleşimleri yasaklamak ve hac için 
Kudüs’e gelen yahudilerin uzun ikametini 
önlemek gibi tedbirler alınmıştır. II. Meşrutiyet 
yıllarında konu müteaddit defalar Meclis’te 
doğrudan Siyonizm adres verilerek tartışılmıştır. 
Muhaceretin önlenmesi ve arazi satışlarının 
durdurulması için kanunlar çıkarılmıştır. 
Fakat mesele önlenemez bir hal aldığından 
dolayı özellikle arazilerin el değiştirmesi 
önlenememiştir. Hatta hac maksadıyla Kudüs’e 
gelen hacılar, kaçak bir şekilde yahudiler adına 
satın alınan çiftliklere taşınarak oralarda yeni 
iskanlar oluşturulmuştur. Sürekli dış problemler 
ve ekonomik meseleler ile uğraşmak/
uğraştırılmak durumunda kalan devlet bu 
konuya yeterli ihtimamı gösterememiştir.

Kudüs’ün İsrail devletinin kurulmasından 
sonra yaşamak zorunda kaldığı meseleleri, 
zorlukları, müzayakayı İslam coğrafyasının 
farklı bölgelerinde yaşanan sorunlarla 
beraber düşünebilir miyiz? Kudüs’te 
yaşananların çözümü diğer İslam 
memleketlerinde yaşanan sorunların 
çözümüyle paralellik arzeder mi?

Elbette Kudüs sorununun İslam 
coğrafyalarındaki diğer sorunlardan hatta 
dünyadan bağımsız düşünmek mümkün 
değildir. Zira bugün Kudüs’te mesele sadece 
küçük bir coğrafya üzerinde kimin egemen 
olacağı kavgası verilmemektedir. Kudüs’te hangi 
dinin değerlerinin egemen olacağı tartışılması 
yapılmaktadır. Müslümanlar kendi içlerinde 
adaleti tesis etmeleri oranında Kudüs meselesine 
de o derece katkı verebilirler. Osmanlı 
zamanında olduğu gibi müslümanların alacağı 
karara ve hakemliğine her kesim tarafından 
güven duyulduğunda meselenin çözüm 
yolu da açılmış olur. Bu yaklaşım İsrail’in ve 
dünyanın bu mesele ile ilgilenen diğer güçlerin 
davranışlarını asla meşrulaştırmaz. Özellikle 
Siyonistler ile Evanjelik Siyonistlerinin işbirliği 
dünya barışına yöneltilmiş en büyük tehdittir. Bu 
açıdan bu konuda dünyanın daha duyarlı olması 
ve müslümanlar ile daha çok işbirliği yapması 
gerekir.

2 Kasım 1917 tarihli Balfour Bildirisi’nin esası, 
İngiltere kraliyeti tarafından kendisine soyluluk 
verilen uluslararası Rothscild bankasının 
sahibine İngiliz kralı adına dışişleri bakanı 
Balfour tarafından gönderilen bir mektuptur. 
Tesirleri bakımından çok büyük olan bu 
mektup-bildiri çok kısadır:

“Sayın Lord Rothschild,

Sayın majestelerinin hükümeti adına, siyonist 
musevilerin arzularına sıcak bakıldığının 
bir ifadesi olan ve kabineye sunulup burada 
onaylanan bu belgeyi bilginize sunmaktan 
büyük bir mutluluk duymaktayım:

‘Majestelerinin hükümeti, musevi halkı 
için Filistin’de ulusal bir yurt kurulması 
fikrini olumlu karşılamaktadır ve ne 
Filistin’deki musevi olmayan toplumların 
sosyal ve dinsel haklarına ne de başka 
ülkelerde yaşayan siyasal konumlarına 
bir zarar gelmemesi koşuluyla bu amacın 
gerçekleşmesini kolaylaştırmak için elinden 
gelenin en iyisini yapacaktır.’

Bu deklorasyonu Siyonist Fedorasyonu’nun 
bilgisine sunarsanız size minnettar kalacağım.

Arthur James Balfour.”
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Aksâ’nın temellerini atmıştır. Hıristiyanların, 
yahudilerin Mescid-i Aksâ dışındaki kutsal 
yerlerine dokunmamıştır. Bizanslılarla yapılan 
anlaşma sonucu yahudiler, hıristiyanlar kutsal 
yerlerini korumuşlar, hac ziyaretleri eskisi gibi 
devam etmiştir. Emevî halifeleri Abdülmelik, 
Velid, Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ’yı 
ihtişamlı birer abide yapmışlar, Bizanslı ustalara 
tezyin ettirmişlerdir. Abdülmelik, Hicaz’da 
isyan eden Abdullah b. Zübeyr zamanında Şam 
hacılarını Mescid-i Aksâ’ya yönlendirmiştir.

Kudüs Emevîler, Abbasîler, Tolunoğulları, 
İhşidler devirlerinde bu statüsünü devam 
ettirmiş aynı zamanda bir ilim, kültür 
merkezi olmuş, burada çok sayıda alim, evliya 
oturmuştur. M. 973-1167 yılları arasında hüküm 
süren Fatımîler devrinde de Kudüs önemini 
korumuştur. 

Selçukluların 1071 yılından sonra Ortadoğu’da 
hakim devlet olmaları şiî olan Fatımîlere karşı 
da fetih yapmalarına sebep oldu. Şam bölgesi, 
Kudüs yavaş yavaş onların idaresine altına 
girdi. Kudüs 1077 yılında Selçuklu beylerinden 
Atsız tarafından alındı. Onun öldürülmesi 
üzerine Tutuş Kudüs’ün idaresini 1079 yılında 
kumandanlarından Artuk ve oğulları İlgazi 
ile Sökmen’e verdi. Bu arada 1092 yılında 
Melikşah’ın ölümüyle Selçuklu sultanları, beyleri 
taht kavgasına başladılar. Batı Avrupa’da da 
yeni gelişmeler oldu. Frenkler İspanya, İtalya, 
Sicilya’da müslümanların elindeki yerleri 
aldılar. Bu gelişmeler Batı’da kutsal toprakları 
kurtarmak için doğuya Haçlı seferi yapılması 
fikrini kuvvetlendirdi. Selçukluların Anadolu’yu 
alması, İznik’i başkent yapmaları, Balkanlarda 
Peçeneklerin hareketleri üzerine Bizans 
İmparatoru Alexias Kamnenas Batı’dan yardım 
istedi. 

Bu gelişmeler sonucu 1095 yılında Papa II. 
Urbanus başkanlığında Clairman’da toplanan 
konsilde Haçlı seferine çıkılması kararlaştırıldı. 
Pierre l’Hermit başta olmak üzere hıristiyan din 
adamları halkı Haçlı seferine çağırdılar. 1096 
yılında Pierre l’Hermit kumandasında ilk Haçlı 
seferi yapıldı. Disiplinsiz halk topluluklarından 

Şeyhülislam Ebu’s-Suud’a “Arz-ı Mukaddes 
neresidir?” diye sormuşlar. O “Bütün Şam 
diyarı Arz-ı Mukaddes’tir.” demiş. Gazze’nin 
batısındaki Rafah’tan Malatya’ya, oradan da 
Urfa’ya kadar olan mıntıka Şam arazisidir. Bu 
kutsal toprakların kalbi Kudüs’tür. Hz. İbrahim 
devrinden itibaren Kudüs kutsal bir şehir olmuş, 
Tevrat’ta “dağlarından bal, ovalarından bal akan 
ülke” denmiş, tarih boyunca Kenanîler, İbranîler, 
Yunanlılar, Romalıların, müslümanların 
idaresinde kalmıştır. Hz. İbrahim burada 
oturmuş, Kutsal Kaya’nın üzerinde oğlu İsmail 
veya İshak’ı kurban etmek istemiş, bu kayanın 
üzerinde Süleyman Mabedi inşa edilmiş, bir 
çok peygamber bu diyarda yaşamış, Hz. İsa 
burada doğmuş, yaşamış, Hz. Muhammed 
buradan mi’raca çıkmıştır. Burası aynı zamanda 
müslümanların ilk kıblesi olmuştur.

Kudüs Hz. Peygamber’in ölümünden bir kaç 
yıl sonra, Filistin bölgesinin fethi sırasında 
M. 617’de Hz. Ömer tarafından Rumlardan 
anlaşmayla alınmıştır. Hz. Ömer Kutsal Kaya’nın 
bulunduğu Kubbetü’s-Sahra ile Mescid-i 

Kudüs Fatihi 
Selahaddin 

Eyyûbî 
ve Haçlı 

Seferleri’nde 
Kudüs
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Kudüs’ün Haçlılar tarafından istilası uzun 
yıllar devam etmiş, İmadüddin Zengi ve 
oğlu Nureddin devirlerinde müslümanlar 
kendilerini toplayıp müdafaa taarruzuna 
geçmişlerdir. Nitekim Zengi 1144’te Urfa’yı 
Fırat’ın doğusundaki toprakları Haçlılardan 
almıştır. Oğullarından Nureddin Halep’te, 
Seyfeddin Gazi Musul’da yerine geçmişlerdir. 
Zamanla Nureddin Haçlılara karşı üstünlük 
sağlamış, Eyyûbîlerin yardımıyla da 1169’da 
Mısır’ı ardından Hicaz, Yemen, Libya gibi 
yerleri devletine katmıştır. Nureddin’in 1174’te 
ölümünün ardından Selahaddin ordusuyla Şam’a 
geldi ve idareyi aldı. Zamanla Halep, Musul, 
Diyarbekir bölgelerini fethetti. 3-4 Temmuz 
1187’de Hıttin Savaşı’nda Haçlılara karşı büyük 
bir zafer kazandı. Krallar, kontlar dahil bir çok 
Haçlı büyüğünü esir aldı. Ardından Kudüs Haçlı 
Krallığı topraklarını fethe başladı. Taberiye, 
Akkâ, Nâsıra dahil bir çok yeri kurtardı. Yafa’yı 
alan Mısır’daki naibi kardeşi el-Melikü’l-Adil ile 
birleşerek Askalan’ı kuşattı, 5 Eylül 1187’de şehri 
teslim aldı. Mısır’daki oğlu el-Melikü’l-Aziz yeni 
kuvvetlerle, donanmayla Askalan önüne geldi. 
Deniz yolu emniyete alındıktan sonra, Kudüs’ten 
sultana bir elçilik heyeti geldi. Aynı zamanda 
Kudüs’te bulunan Haçlılar şehri müdafaya 
hazırlanıyorlardı. Sultan’ın öncü kuvvetleri 
kumandan Cemaleddin Şervin b. Hasan ez-
Zerzari’yi şehit ettiler. Sultan 20 Eylül 1187’de 
ordusuyla Kudüs önüne geldi. 27 Eylül’de Zeytin 
Dağı tarafından mancınıklarla surları dövmeye 
başladılar. Frenkler ise şehre kapanmayıp 
surların dışına çıkıp çarpıştılar. Bu çarpışmalar 
sırasında Caber Kalesi sahibi Malik el-Ukayli’nin 
oğlu Emir İzzeddin İsa şehit düştü. Bunun 
üzerine müslümanlar hücuma geçip surların 
hendeğini geçtiler, surlarda lağım açmaya 
başladılar. Frenkler yenileceklerini anlayıp bir 
toplantı yaptılar ve Sultan’dan aman dilemek 
üzere bir elçi gönderdiler.

Sultan gelen elçilere “Ben Kudüs’ü Frenkler 
91 yıl önce nasıl aldılarsa öyle alacağım. Onlar 
erkekleri öldürdüler, kadınları, çocukları esir 
aldılar.” dedi. Bunun üzerine müdafilerin 
kumandanı şehirden çıkıp Sultan’ın yanına 

oluşan bu ordu Fransa, Almanya, İtalya’dan 
İstanbul’a geldi. İmparator Alexias tarafından 
İznik üzerine gönderildi. İznik’e varmadan 
başarısızlığa uğradı. Ardından 1097’de ünlü 
şovalyeler, kontlar, dükler tarafından kumanda 
edilen I. Haçlı Seferi’nin ana ordusu İstanbul’a 
oradan İznik üzerine yöneldi ve önce İznik’i 
aldı sonra Eskişehir’e doğru ilerledi. Haçlılar 
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’ı mağlup 
ederek Eskişehir civarında Afyon, Konya, Niğde, 
Maraş şehirlerini, Çukurova’yı ve Urfa’yı aldılar. 
15 Ekim 1097’de Antakya önüne vardılar, şehri 
kuşattılar. Nihayet 7 Haziran 1099 tarihinde 
Fatımî kumandan İftiharuddevle tarafından 
müdafaya hazırlanan Kudüs şehri önüne 
vardılar. Bu arada denizden yardım alabilmek 
için Akka şehrini ele geçirdiler. 

Kudüs Fatımîlerin kumandanı İftiharüddevle 
tarafından müdafaya hazırlanmıştı. Ancak kısa 
zamanda Haçlılar üstünlüklerini gösterdiler. 
15 Temmuz 1099 günü şehre girdiler, kutsal 
yerleri tahrip ettiler, yetmiş bin civarında insanı 
öldürdüler. Hz. Ömer’in Kudüs’e girişiyle 
Haçlıların girişi arasında ne kadar fark vardır! 
Hz. Ömer halka, hıristiyanlara ait kutsal yerlere 
dokunmamıştır. Halbuki Haçlılar Mescid-i Aksâ 
ve Kubbetü’s-Sahra dahil şehri yağmaladılar. 
Godefnay de Bouillan kral oldu. Mescid-i Aksâ 
saray, Kubbetü’s-Sahra kilise oldu. Buradaki 
İslâmî işaretler kaldırıldı, yerine Hıristiyanlığa 
ait işaretler, binalar konuldu. Kıyâme Kilisesi 
süslendi. Konstantin Kilisesi’yle birleştirildi. 
Kudüs kralları 1149’da inşa edilen bu kilisede 
gömüldüler. Havariler Kilisesi tamir edildi. Latin 
halk yerleştirildi. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler 
hor görüldü. Müslüman halktan şehirde kalanlar 
çıkarıldı. Avrupalı tüccarlara imtiyazlar verildi. 
Kudüs’teki bütün camileri kiliseye çevirdiler. 
Netice itibarıyla halkın oturduğu binalar aynı 
kaldı. Şehrin etrafı derin hendekli bir surla 
çevrildi. Bu devirdeki şehrin durumunu İdrisî 
coğrafyasındaki tasvir bize göstermektedir. 
Yine Ebü’l-Hasan Ali el-Herevî 1173’te Kudüs’ü 
ziyaret etmiş, Kitabü’l-İşarat adlı eserinde de o 
günkü Kudüs’ü tasvir etmiştir. 
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Halep’te Mescid-i Aksâ için hazırlanan ünlü 
minber getirilip yerleştirildi. Hazırlıklar bittikten 
sonra 9 Ekim 1187 Cuma günü Selahaddin 
Eyyûbî Kubbetü’s-Sahra camisine geldi. Şam 
başkadısı Muhyiddin Muhammed b. ez-Zeki el-
Kuraşî tarafından Cuma hutbesi okundu, namaz 
kıldırıldı. Ayrıca, Mısırlı alimlerden Zeyneddin 
Ali b. Neca vaaz etti. Sultan caminin mihrabının 
mermerle kaplanmasını emretti. Frenkler kutsal 
kayanın üzerini altın levhalarla kaplamışlardı. 
Hatta taşın bazı parçalarını ülkelerine 
götürmüşlerdi. Sultan şehrin idaresinin başına 

geldi. “Biz senin iyiliğini umuyoruz, bizi eliboş 
döndürme, ricamızı reddetme. Biz vahşileşir, 
ümidimizi kesersek ölümü hiçe sayarız, ona göre 
savaşırız. Kubbetü’s-Sahra’yı yıkar, yanımızdaki 
beş bin müslümanı öldürürüz.” dedi. Sultan’ın 
yanındaki kumandanlar her bir Haçlı için de 
fidye almayı teklif ettiler. Sultan da sulh teklifini 
kabul etti. Yapılan müzakerelerden sonra şehrin 
teslim edilmesi, her esirin fidye ödemesi, emanla 
şehirdeki malların, evlerin müslümanlarda 
kalması şartıyla 2 Ekim 1187 mi’racın yıldönümü 
günü Sultan’ın sancakları surlara dikildi, şehir 
müslümanlara teslim edildi. Mescid-i Aksâ 
ve camiler Haçlılar tarafından kilise, saray 
yapılmıştı. Bu nedenle Cuma namazı kılınamadı. 
Resimlerle dolu Mescid-i Aksâ bunlardan 
temizlendikten bir hafta sonra Cuma namazı 
kılındı.

Şehir teslim alınınca Sultan, şehrin surunun 
kapılarına fidye almak için birer emir tayin 
etti. Kapılara fidye tahsili için tayin edilen 
emirler tahsilatı küçük nâiblere bıraktılar. Onlar 
da mazeretler ileri sürerek kendi ceplerini 
doldurdular. Sultan ise çok cömert davranıp 
tahsil edilen paranın çoğunu dağıttı. Kudüs’ün 
yerli hıristiyanları da fidye ödediler. Sultan Hz. 
İsa’nın göğe yükseldiği Kıyâme Kilisesi’nde 
görevli dört papazı da fidyeden muaf tuttu. 
Balian d’Ilbelin’in eşi Kraliçe Maria etrafındaki 
insanları fidyeden kurtardı. Hıttin’de esir 
edilen Kral Guy de Lusignan’ın eşi de Nablus’ta 
esir tutulan kralın yanına gitti. IV. Oufrai’nın 
eşi Prenses Etiennette de fidyeden muaf 
tutulanlardandı. 1099’da Kudüs’ü alan Frenklerin 
vasiyetleriyle Selahaddin’in merhameti ve kan 
dökmekten kaçınması arasında ne kadar fark 
var! Bu sebeple Haçlı kaynakları dahi Sultan 
Selahaddin’i örnek kişi olarak anarlar.

Sultan Kudüs’ü aldığı gün şehir dışındaki 
ordugâhında tebrikleri kabul etti. Kubbetü’s-
Sahra’yı, Mescid-i Aksâ’yı camiye çevirdi. 
Kubbetü’s-Sahra üzerindeki haç indirildi. 
Etrafında Haçlılar tarafından yapılan binalar 
yıkıldı. Camiye geçici bir minber konuldu. Sonra 
Sultan Nureddin Mahmud b. Zengi tarafından 
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yerler emniyet altında değildi. Donanmalar 
vasıtasıyla Haçlılar kolayca Batı Avrupa’dan 
Doğu Akdeniz limanlarına geliyorlardı. Papalık 
Batı’daki Frenkleri Kudüs’ü kurtarmak için III. 
Haçlı Seferi’ni başlattı. Selahaddin de Akdeniz 
kıyısındaki Akkâ, Askalan gibi önemli liman 
sehirlerini müdafaya hazırladı. 1188 yılından 
itibaren III. Haçlı Seferi öncüleri Doğu’ya 
gelmeye başladılar. Haçlılar Sultan tarafından 
müdafaaya hazırlanan Akkâ şehrini kuşattılar. 
İki taraf arasında 1189-1190 yıllarında Akkâ 
önünde şiddetli savaşlar oldu. Sonunda Fransa 
Kralı Philippe August, İngiltere Kralı Arslan 
Yürekli Richard yeni kuvvetlerle geldiler. 
Teknik üstünlüklerinin de yardımıyla 15 
Temmuz 1191’de Akkâ’yı aldılar. Ardından asıl 
hedefleri olan Kudüs üzerine yürüdüler. Sultan 
Selahaddin Kudüs’ü yeniden tahkim etti. Bu 
arada iki taraf arasında barış görüşmeleri vardı. 
Haçlılar Kudüs’e yirmi kilometre uzaklıktaki 
Beyt-i Nuke’ye kadar geldiler. Askalan, 
Darum, Yafa şehirlerini aldılar. Nihayet barış 
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Kudüs’ün 
müslümanlarda, Akkâ ve Yafa’nın Haçlılarda 
kalması şartıyla anlaşma yapıldı. Altı ay sonra 
4 Mart 1193’te Sultan Selahaddin Dımaşk’ta 
öldü. Bunu takib eden yıllarda büyük bir 
çatışma olmadı. 1204’teki IV. Haçlı Seferi el-
Melikü’l-Adil’in siyasetiyle İstanbul üzerine 
yönlendirildi. Barış uzun sürmedi. İki taraf 
arasında küçük çaplı çarpışmalar devam etti. 
1215’te V. Haçlı Seferi Mısır üzerine yapıldı. 
El-Melikü’l-Adil’in oğulları el-Kâmil, el-
Muntazam, el-Eşref iyi işbirliği yaparak bu seferi 
yenilgiyle neticelendirdiler. Fakat kardeşler 
arasındaki barış uzun sürmedi. Ardından 
el-Kâmil ile el-eşref Dımaşk hükümdarı el-
Muazzam’a karşı birleştiler. El-Muazzam da 
başka müttefikler aradı. Bu arada Sicilya-
Almanya İmparatoru II. Friederich V. Haçlı 
Seferi’ne katılmamıştı. Papa tarafından aforozla 
tehdit edilmekteydi. Mısır Eyyûbî Sultanı el-
Melikü’l-Kâmil ile dosttu. Onun yardımıyla 
Kudüs’ü almak istiyordu. Kudüs ise Dımaşk 
sahibi el-Melikü’l-Muazzam’ın elindeydi. 
El-Kâmil ondan çekinmekteydi. 11 Kasım 

kumandanı ve amcası Esededdin Şirkuh’un imamı 
Fakih Ziyaeddin İsa’yı tayin etti. Kutsal kayanın 
etrafını demir parmaklıkla çevirdi. Bu camiye ve 
yanındaki Aksâ camisine cüzler, mushaflar hediye 
etti. Kur’an okumak için hafızlar görevlendirdi. 
Buradaki Frenk büyüklerinin mezarlarını başka 
yere nakletti. Ardından Kudüs krallığının 
elinde kalan önemli bir liman şehri olan Sur 
şehrini kuşatmaya gitti, fakat alamadı. Sur şehri 
Haçlıların elinde kaldı. III. Haçlı Seferi sırasında 
Haçlıların ana üssü oldu.

Selahaddin 1188’de Antakya Prensliği 
topraklarının bir kısmı ile Filistin’de direnen 
Kerek, Safad, Kevkek gibi bazı Haçlılar 
elindeki yerleri aldı. Fakat, Kudüs ve alınan 

Kubbetü’s 
Sahra’nın içini 
ve Hacerü’l-
Muallak’ın 
bulunduğu 
yeri gösterir 
bir gravür.
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Ekim’inde Filistin’e geldiler. Haçlılar elindeki 
Kudüs’ü aldılar. Şehri, Kıyâme Kilisesi’ni Haçlı 
krallarının mezarlarını yağmaladılar. Kudüs’ü 
nihaî olarak fethettiler. Ardından el-Melikü’s-
Salih İsmail ve müttefiklerine karşı Mısır’dan 
gelen Sultan el-Melikü’s-Salih Eyyüb’ün 
ordusuyla birleştiler. el-Melikü’s-Salih ve 
müttefikleri Haçlıları yardıma çağırdıkları iki 
taraf arasında 17 Ekim 1244 günü Gazze dışında 
şiddetli bir savaş oldu. Harezmlilerin cesareti 
sayesinde el-Melikü’s-Salih büyük bir zafer 
kazandı. Frenkler bu savaşta ağır zayiat verdiler 
el-Melikü’s-Salih Kudüs’ü, Şerîa Nehri’ne 
kadarki Filistin topraklarını, ardından Dımaşk’ı 
aldı. Zamanla Haçlılara peşkeş çekilen kaleler 
alındı. Artık bundan sonra Haçlılar Kudüs 
üzerine yürümeye cesaret edemediler.

Nihayet Baybars Haçlıları zayıflattı. Antakya, 
Safed gibi önemli yerleri aldı. Yerine geçen 
arkadaşı Kalavun hem Moğollara hem Haçlılara 
üstünlük sağladı. 1290’da Akkâ’nın fethine 
çıkarken öldü. Yerine geçen oğlu el-Melikü’l-
Eşref 1291’de Akkâ, Sur, Antartus ve diğer Haçlı 
istilası altındaki yerleri aldı. Ortadoğu’daki Haçlı 
varlığına son verdi. Bundan sonra I. Dünya 
Savaşı’na kadar Kudüs müslümanların elinde 
kaldı. 
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1227 tarihinde el-Muazzam öldü. Yerine oğlu 
Dâvûd geçti. El-Kâmil ile kardeşi Eşref onun 
elinden Dımaşk’ı almak için anlaştılar. El-Kâmil 
Mısır’dan Gazze yakınındaki Tel el-Acul’a 
geldi. II. Friedric’le müzakereler yaptı. Kudüs’ü 
silahlandırmaması, etrafının müslümanlarda 
kalması şartıyla şehri ona teslim etmeyi 
vadetti. 11 Şubat 1229’de el-Kamil imparatorla 
anlaşmayı imzaladı. Kudüs’ten Yafa’ya kadar 
bir koridor Haçlılara teslim edildi. 17 Mart 
1229 günü Haçlılar Kudüs’e girdiler. İmparator 
Friderich Darülaceze’de yerleşti. 18 Mart günü 
Kudüs kralı olarak Kıyâme Kilisesi’nde taç giydi. 
Müslümanlara iyi davrandığı için ona hürmeten 
açık şekilde ezan okumayan müezzine “Ben 
ezan sesi dinlemek için Kudüs’teyim” dediği 
nakledilir. Kudüs’ün teslimi müslümanlar 
tarafından çok tenkit edildi. Sultan el-Melikü’l-
Kâmil bunun önemli olmadığını, müslümanların 
istedikleri zaman Kudüs’ü geri alabileceklerini 
söyledi. Ardından Dımaşk’ı el-Muazzam’ın 
oğlu Dâvûd’dan alıp kardeşi el-Melikü’l Eşref ’in 
idaresine verdi. İmparator da Avrupa’ya döndü. 
el-Eşref 1237’de öldü. Dımaşk el-Kâmil’in eline 
geçti. 10 Mart 1238’de de el-Kâmil öldü. Yerine 
oğlu II. el-Melikü’l Adil geçti. Güneydoğu 
Anadolu’da Hisn-ı Keyfa’da bulunan büyük 
oğlu el-Melikü’s-Salih Eyyüb onun sultanlığını 
tanımadı. Alaeddin Keykubad’ın ölümü üzerine 
başsız kalan Harezmlileri himayesine aldı. Ocak 
1239’da Dımaşk’ı teslim aldı. Ardından Mısır 
üzerine yürüdü. Başarısızlığa uğradı. Kerek’te 
gözaltında tutuldu. El-Melikü’s-Salih bir müddet 
sonra Kerek sahibi Dâvûd’la anlaşarak esaretten 
kurtuldu. Yeniden sultan oldu. Mısır’ı ele geçirdi. 
Dâvûd bu arada bir müdet geçici olarak Kudüs’e 
hakim oldu. Bu durum Dımaşk’taki el-Meliküs-
Salih İsmail’i endişelendirdi. O da el-Melikü’s-
Salih’e karşı Halep, Humus beyleriyle, Anadolu 
Selçuklularıyla, hatta Haçlılarla anlaştı. Safed, 
Şakif-i Arnun, Askalan, Taberiye, Cebel-i Amile 
gibi önemli yerleri Haçlılara bıraktı. İttifaka 
onlar da katıldı. Bunun üzerine Sultan, el-Cezire 
(Güneydoğu Anadolu) bölgesinde bulunan 
10.000 civarındaki Harezmlileri yardıma çağırdı. 
Harezmliler geçtikleri yerleri yağmalayıp 1244 
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583/1193 yılında tesis ettiği vakıftır. Melik Efdal, 
Harem-i Şerif ’in batı tarafında kalan ve Meğâribe 
mahallesi olarak bilinen yeri erkek ve kadın 
Mağriblilere vakfetmiştir.6

Mahallenin Yıkımına Giden Süreç
1948 savaşı akabinde sur içinde bulunan Eski 
Kudüs “Doğu Kudüs” adıyla, Batı’da İsrail 
tarafından oluşturulan modern şehir ise 
“Batı Kudüs” şeklinde anılmaya başlanmıştır. 
Savaş esnasında Siyonist askerî birlikleri ve 
Ürdün birlikleri arasında sıcak çatışmalar 
gerçekleşmiştir.7 Savaşın en önemli neticeleri 
İsrail’in resmen tanınması ve bölgedeki yahudi 
nüfusunun artması olmuştur. Tüm bu gelişmeler 
özellikle 1963 yılından sonra Arap dünyasında 
Filistin sorunu etrafında bir birliğin oluşmasına 
neden oldu. Mısır Devlet Başkanı Cemal 
Abdünnasır’ın hedefi, İsrail’i ağır bir hezimete 
uğratarak siyasî otoritesini sağlamlaştırmaktı. 
Savaş 4 Haziran 1967 tarihinde başlamış ve 
İsrail, altı gün içinde Mısır topraklarından 
Sina Yarımadası ile Gazze Şeridi’ni; Ürdün 
topraklarından ise Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı 
işgal etmiştir.8 Bundan böyle 1948 savaşı 
Filistinliler tarafından Nekbe, 1967 savaşı ise 
Nekse olarak anılacaktı.

İngilizlerin yahudi göçüne verdikleri destek 
yahudilerin Filistin topraklarına dair isteklerini 
artırmıştır. İngiliz yönetimi Kudüs Harem-i 
Şerifi’nin bir parçası olan ve aynı zamanda 
Meğâribe mahallesinin sınırını oluşturan Burak 
Duvarı’nın yahudiler için satın alınmasını bile 
gündeme getirmiştir. Bu mümkün olmayınca 
yahudiler ibadetlerini yapabilmek için Burak 
Duvarı çevresine ahşap barınaklar yapmaya 
başlamışlardır. Bunun üzerine sadece Meğâribe 
mahallesi sakinleri değil, Kudüs’te yaşayan diğer 
Filistinliler de İngiliz yönetimine duydukları 
rahatsızlığı dile getirmiştir. Bu minvalde İngiliz 
yönetimine yapılan şikâyetler yahudilerin 
Burak Duvarı etrafındaki uygulamalarını 
sonlandırmalarına etki etmemiştir. Buna mukabil 
Siyonist yahudiler tarafından 28 Temmuz 1929-
11 Ağustos 1929 tarihleri arasında düzenlenen bir 
toplantıda Ağlama Duvarı Yardımcıları adlı bir 
cemiyet kurulmuştur. Filistinliler tarafından ise 

Mahallenin Kuruluş Süreci
492/1099 yılında Kudüs, Haçlılar tarafından ele 
geçirildiğinde birçok insan öldürüldü. Mescid-i 
Aksâ hareminde katledilen yetmiş binden fazla 
müslüman arasında ulema, zahit, âbid kişiler de 
vardı.2 Yüzyıla yakın bir süre sora Selahaddin 
el-Eyyûbî Haçlılara karşı Kudüs harekâtını 
kararlaştırdı. Deniz kuvvetlerinin de bulunması 
harekâtın başarılı olabilmesi için elzemdi. Bu 
nedenle Mağrib’de3 hüküm süren ve deniz 
kuvvetleri çok iyi olan Muvahhidîlerden bu 
konuda yardım talep etti. Muvahhidî halifesi 
el-Mansur Yakub b. Yusuf ve Selahaddin el-
Eyyûbî arasında Kudüs’ü haçlılardan kurtarmak 
için 585/1189-1190 yılında askerî ittifak 
gerçekleştirildi. Ordunun amirali Abdüsselam 
el-Mağribî4 askerleriyle birlikte Akkâ’ya girmiş ve 
587/1191 yılında Selahaddin el-Eyyûbî ordusuna 
deniz kuvvetleriyle yardım etmiştir.5 

Selahaddin el-Eyyûbî önderliğinde Haçlıların 
mağlup edilmesi akabinde, Kudüs’te ve 
Harem-i Şerif ’in çevresinde kurulan en önemli 
vakıflardan biri Dımaşk valisi olan (582-592) 
Melik Efdal Nureddin Ali b. Selahaddin’in 
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âlemi, Kudüs’ün İslâm medeniyetine ait 
olduğu iddiasını devam ettirmek ve Filistin 
topraklarında devam eden işgalini sonlandırmak 
istiyorlarsa, Meğâribe mahallesi yeniden Filistinli 
kimliğine kavuşturulmalıdır.12 
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Burak-ı Şerif Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet 
tarafından İslâm ülkeleri konsolosluklarına 
yahudilerin Meğâribe mahallesindeki kanunî 
olmayan yerleşimleri ve “Süleyman mabedi 
burada yeniden bina edilecektir.” açıklamaları 
aktarılmış ve Burak Duvarı’nın olası akıbeti 
hakkında bilgi verilmiştir.9

Yukarıda işaret edildiği gibi, 1948’de patlak veren 
savaş İsrail devletinin kurulmasıyla neticelendi. 
Savaş sonunda Kudüs ikiye bölündü; Doğu Kudüs 
Filistinlilerin, Batı Kudüs ise yahudilerin yerleşim 
alanı oldu.10 1967 yılında vuku bulan savaşta ise 
İsrail askerleri Meğâribe mahallesine girmiş ve 
mahallenin Harem-i Şerif ’e açılan kapısını zapt 
etmişlerdir. Mahallenin işgal edilişinin ertesi 
günü mahalle evleri Siyonist askerler tarafından 
yıkılmıştır. Yıkıma uğratılan mahallede; Burak 
Mescidi, Şeyh Ubeyd makamı, Efdaliyye 
Medresesi, Şeyh Hasan makamı, Vakıf İdaresi 
okulu ve depoları ve yaklaşık 200 kişinin çalıştığı 
plastik üretim fabrikası yerle yeksan edilmiştir. 
Mahallede toplam 138 adet yapı yıkılmıştır.11 

Kudüs Meğâribe Mahallesi XX. yüzyılın en 
büyük siyasî ve insanî problemlerinden biri 
haline gelen Filistin meselesinin tarihsel ve 
siyasal inşası hakkında bazı ipuçları sunmaktadır. 
İngiltere ve İsrail ittifakı ile Meğaribe 
mahallesinin ve bu mahallede yüzyıllardır 
yaşayan insanların insanlığa mâl edilebilecek 
tarihsel ve kültürel sermayeleri sonlandırılmıştır. 
Osmanlı imparatorluğundan önce var olan bu 
mahalle, normal şartlar altında imparatorluktan 
sonra da varlığını sürdürmeye devam etti. Ancak 
mahalle Siyonist rejim tarafından buldozerler 
eşliğinde yok edilmiştir. Mahallenin geçmişiyle 
olan tüm bağları silinmek istenmiş ve Siyonizm 
için simgesel bir alan yaratılmak istenmiştir. 
Üstelik bu yıkım eylemi mahallenin bir İslâm 
vakfı olarak kurulduğu, tüzel kişiliğinin dışarıdan 
müdahaleyle hiçbir şekilde değiştirilmemesi 
gerektiği bilinerek gerçekleştirilmiştir.

Mahallenin yok edilme sebepleri Siyonizm’den 
başka yerde aranmamalıdır. Zira Meğâribe 
mahallesinin yıkımıyla birlikte Siyonistler için 
Kudüs’ün ebedî başkent olması yönünde en 
büyük adım atılmıştır. Filistinliler ve İslâm 
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Kudüs’te 
Osmanlı 
Vakıfları

Prof. Dr. Mustafa GÜLER1

Giriş
Kutsal mekânlara vakıf yapmak insanlığın dinî 
tarihinin32 bilinebilen en eski ameliyelerindendir. 
Semavî dinlerin tarihinde ise bilebildiğimiz en 
eski vakıf Hz. İbrahim’in Kudüs yakınlarındaki 

Halîlürrahman şehrinde inşa ettirdiği külliyesi 
için kurduğu vakıftır. Müslümanların Mekke ve 
Medine’den sonra Kudüs’e hâkim olmalarının 
akabinde, devlet idarecileri ve varlıklı kesimler 
tarafından ilgi gördüğü bilinen bir hakikattir. 
Hususiyle Emevî Hükümdarı Abdülmelik ibn 
Mervan, Aksâ Camii ile Sahretullah Mescidi 
başta olmak üzere Kudüs’teki mukaddes 
mekânlar için önemli imar faaliyetlerinde 
bulunmuştur. Abbasîler ve akabinde Eyyûbîler 
döneminde ise bu ilgi artarak devam etmiştir. 
Hususiyle Selahaddin Eyyûbî başta olmak üzere 
çok sayıda Eyyûbî meliki ve ileri gelen eşhas 90 
yıl kadar Haçlı işgalinde kalan Aksâ Camii ve 
çevresindeki yapıların yeniden İslâmî kimlik ve 
mimarî tarz kazanması maksadıyla yeni tesisler 
kurmuşlardır. Haliyle tesislerin işletilmesi ve 
uzun süreli olması maksadına müteveccih olarak 
da bunlara güçlü vakıf akarları tahsis etmişlerdir.
Aynı ameliye Memlükler döneminde de devam 
etmiş, birçok Memlük Sultanı ve ümerası El-
Aksâ Camii başta olmak üzere Harem alanına 
çok sayıda eser yaptırmışlardır. Bu uygulama 
Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın Kudüs Surlarını inşa 
ettirmesiyle kutsal mekânların çoğu sur içine 
alınmıştır. Aynı dönemde Kubbetü’s-Sahra 
ile şehir yollarının tamiriyle birlikte kutsal 
mekânlarda yaşam standartlarının yükselmesi 
için önemli adımlar atılmıştır. Yine Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın 1551 
yılında inşa ettirdiği Haseki Külliyesi ile takip 
eden yıllarda özellikle devlet ricali tarafından 
inşa edilen cami, mescid, medrese, tekke, zaviye, 
hankâh gibi yapılar sayesinde daha XVI. asırda 
Kudüs şehrinde Osmanlı tarzının görünürlüğü 
meydana çıkmaya başlamıştır. Aynı şekilde 
şehirde yaşayan ilim adamları ve fukara ahali 
için gönderilen surreler de şehirdeki Osmanlı 
kimliğinin farklı bir tezahürüdür. Osmanlı 
Devleti’nin Kudüs’e yönelik uyguladığı bu hayır 
ameliyelerinin her birinin arka planında güçlü 
vakıf gelirleri olduğunu söylemek mümkündür. 
Osmanlı döneminde var olan vakıf tahsis ve 
gelirlerinin bir kısmı Kudüs’ün Osmanlı devleti 
tarafından ilhakından evvel kurulmuş ve ibkâ 
edilmiş, bir kısmı ise ilhaktan sonraki yıllarda 
değişik saikler, şahıslar ve vakıf uygulamaları 
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sayesinde tesis edilmiştir. Bu minvalde ilk olarak 
1517 yani Yavuz Sultan Selim’in Kudüs ve 
çevresini ilhakından evvel kurulan vakıflara göz 
atmak yerinde olacaktır. 

1517 Öncesi Kudüs İçin Kurulan  
Osmanlı Vakıfları 

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti kuruluşunu 
Orhan Bey ve I. Murad dönemlerinde 
tamamlamıştır. Yıldırım Bayezid döneminden 
itibaren de tüm müslüman devletler gibi 
mukaddes mekânlar için vakıflar veya merkezî 
hazine vasıtasıyla adına para göndermiştir. 
Bunun en açık göstergesi Yıldırım Bayezid 
döneminde Haremeyn’e gönderilen surredir.2 
Hemen belirtelim ki Yıldırım Bayezid’in bu 
surresi içinde Kudüs payı bulunmamaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Kudüs ve hususiyle El-
Aksâ’daki görünürlüğü ve sahiplenmesine dair en 
eski vakıf II. Murad dönemi ümerasından Emir 
Mahmud’un kızı aynı zamanda Çandarlı İbrahim 
Paşa3’nın (1430) eşi olan İsfahanşah Hatun4’un 
Kudüs’te Eşrefiye Medresesi ile Mathara 
kapısının arasında5 iki katlı olarak inşa ettirdiği 
medrese vakfıdır6. Aynı zamanda Osmanlı 
Arşivi’nde bulunan Kudüs ile alâkalı en eski vakıf 
belgesi olan bu vesikaya göre İsfahanşah Hatun, 
İznik’e bağlı Hasbeyli köyü, Gerede’ye bağlı, 10, 
Hayrabolu’ya bağlı 37, Amasya Taşova’ya bağlı 
7 ve o zamanki Sonisa Nahiyesine8 bağlı 9 köy 
ve bir mezra9 gelirlerini bu medresenin tüm 
masraflarına tahsis etmiştir.10 

Osmanlı Sultanları içinde Kudüs için vakıf 
kuran ilk kişi II. Murad’tır. O, Manisa Saruhan’da 
bulunan mallarının gelirinden Kudüs fukarasına 
yıllık 200 altın şart kılmıştır.11 Keza Bursa’da inşa 
ettirdiği medrese vakfından Kudüs için tahsiste 
bulunmuştur.12

Kudüs’te ilhak öncesi kurulu Osmanlı 
vakıflarından üçüncüsü ise Niğde’ye bağlı Kayı 
köyüdür. Köyün gelirleri Kudüs’te inşa edilen bir 
medresenin vakfı olarak tahsis edilmiştir.13 Hem 
nüfus hem de ekonomik olarak oldukça büyük 
denilebilecek bir köy olan Kayı köyü ve dört 
mahallesinin 1500 yılındaki geliri 19.838 akçe 
iken14 1530 yılında 33.806 akçeye yükselmiştir.15 

XVI. asrın sonunda ise bu köyün geliri 52.855 
akçe olarak tahakkuk etmiştir.16 

Yukarıda saydığımız üç vakıftan yola çıkarak 
Osmanlı devletinin Kudüs’e en geç ihtimalle 
on dördüncü asrın ilk yarısından itibaren vakıf 
gelirlerini ve diğer hediyeleri göndermeye 
başladığını söyleyebiliriz. Bu para ve hediyeler 
ya bizzat Osmanlı sultanının bir veya daha 
fazla kişiyi görevlendirmesiyle gönderilmiş, 
ya da tahsisler Memlük devleti görevlilerine 
ulaştırılarak, onlar tarafından dağıtılmış olmalıdır. 

Bu çerçevede genel bir fikir oluşturması 
maksadıyla aşağıdaki bilgiyi dikkatlerinize 
sunuyoruz: 970/1562-1563 yılında yukarıda 
saydığımız üç vakıf da dahil olmak üzere faal 
vakıfların toplam sayısı 95’tir. Bunlardan 15’i 
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Osmanlı döneminde kurulmuş 39 adedinin 
kurucusu tespit edilememiş, kalan 42 vakıf ise 
Osmanlı öncesi dönemden intikal etmiştir.17

1517 yılından Sonra Kudüs Vakıfları 
Hemen belirtmeliyiz ki Osmanlı devleti 
müslümanlardan ilhak ettiği tüm topraklar ve 
coğrafyalarda yaptığı gibi Kudüs ve çevresinde de 
ilk olarak “kadim vakıflar” dediğimiz kendinden 
evvelki müslüman devletler zamanında kurulan 
bütün vakıfları tespit ettirip ibkâ etmiştir. 
Akabinde gereken imar ve ihya faaliyetlerini 
de ifa etmiştir. Bu bakımdan Sahretullah, Aksâ 
Mescidi ve Harem’de bulunan diğer eserlerin 
Hz. Ömer döneminden itibaren varlığı bilinen 
vakıf akarları Osmanlı döneminde de mümkün 
olduğunca devam ettirilmiştir.18 
Bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim, Çaldıran 
seferinden sonra 1516 yılı ortalarında ikinci defa 
sefere çıkmış ve bu yolda Memlük devletine 
karşı Mercidâbık’ta ilk zaferini elde etmişti. 
Akabinde Halep, Şam ve Gazze’yi Osmanlı 
topraklarına ilhak eden Sultan Han Yunus 
Savaşı’nın kazanılmasıyla sefere çıkılmasından 
itibaren büyük ehemmiyet verilen Kudüs ve 

Halîlürrahman şehirlerinin ilhakı gayesi ile 
vezir-i azam Yunus Paşa’yı vazifelendirdi. Yunus 
Paşa bir miktar askerle, Kudüs’ü herhangi bir 
silahlı çatışma veya içten direniş olmaksızın 
emniyet altına aldı. Sultan Selim de 28 Aralık 
1516 günü Kudüs’ü ve kutsal mekânları 
ziyaret etti.19 Ertesi gün tekrar mukaddes 
mekânlara gelen Sultan ziyaretlerden sonra 
halka ve Harem vazifelilerine tekrar ihsanda 
bulunmuştur.20 Sultan Selim Kudüs ziyaretinin 
ardından Halîlürrahman şehrindeki Hz. 
İbrahim Hz. İshak, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf 
peygamberlerin kabirlerini de ziyaret etti. 21 
Bu ziyaretler esnasında hem Kudüs’te hem de 
Halîlürrahman’da hatırı sayılır miktarda sadaka 
dağıtmıştır. 

Daha Memlük devleti ile savaş bitmeden Sultan 
Selim’in önce Kudüs’teki mukaddes mekânları 
ziyaret etmesi ve daha da önemlisi yanında 
halka dağıtılacak para götürmesi kutsal şehri 
halkını sahiplenme geleneğinin çok güçlü bir 
göstergesidir. Bu olay Kudüs halkı için sonradan 
adına “sadaka-i sultanî” denilen geleneğin 
başlatılması bakımından önemlidir. Zaten 
Osmanlı devletinin son dönemi kadar Kudüs 
için hatırı sayılır miktarda sadaka-i sultanî her 
yıl İstanbul’dan şehre sevk edilmiş ve halka 
dağıtılmıştır. 

Sultan Selim’den sonra oğlu Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın Kudüs’ün imarı, kutsal mekânların 
daimî olarak bakım ve onarımı için yaptığı 
çalışmalar vakıf konusunu doğrudan 
ilgilendirmediğinden burada zikretmiyoruz. 
Ayrıca o, kendi ruhuna Sahretullah Mescidi’nde 
Kuran okunması maksadıyla 92 kişiye toplam 
2720 para tahsis edilmiştir.22 Keza eşi Hürrem 
Sultan’ın Kudüs’te tesis ettiği imareti ve bu 
imaret için tahsis ettiği akarları tüm Osmanlı 
tarihi boyunca Kudüs’ün en mühim ve en büyük 
vakıflarından olmuştur. Hemen belirtelim ki 
Haseki Hürrem Sultan’ın Kudüs’e inşa ettirdiği 
imaret ve tekkenin vakıflarının gelir kaynakları, 
Kudüs ve civarında bulunmaktadır.23 Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan II. Selim 
Edirne’deki camii ve imareti vakfından: Yıllık 400 
sikke yani 48.000 akçe altın tahsis etmiş olup, bu 
paraların Kur’an okuyanlara verilmesi istenmiştir. 
Sultan III. Murad döneminin Darussaade Ağası 

Kudüs Surre 
defterinin ilk 
sahifesi.
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Mehmed Ağa değişik amaçlarla tesis ettirdiği 
vakfından Kudüs fukarasına toplam 68.411 
akçe tahsis etmiştir.24 Topkapı Sarayı hareminde 
görevli Kethüda Hatun ise vakfından Kudüs 
fakirlerine 5016 akçe tahsis etmiştir. Yine Kanûnî 
dönemi ümerasından ve İstanbul’da vakıfları 
bulunan Abdüsselam Bey Kudüs fakirlerine 
ve harem görevlilerine 1200 akçelik tahsisatta 
bulunmuştur.25

Sayda Valisi Süleyman Paşa tarafından 1 Mayıs 
1820 tarihinde kurulan vakıfta Paşa, kendisine ait 
Kudüs’teki bahçesini vakfederek buradan hâsıl 
olan gelirin Sahretullah Mescidi’nin bakımı için 
harcanmasını şart etmiştir.26

Yukarıdakilere ilaveten XIX. asra gelindiğinde 
İstanbul merkezli olarak Kudüs’e vakıf tahsisatı 
gönderen Osmanlı ricali şunlardır:
Darussaade Ağası Abbas Ağa27 İstanbul’daki 
vakıflarından Kudüs’e her yıl 149 altın tahsis 
etmiştir. Yine bugünkü Yunanistan´ın kademe 
kademe fethinde en büyük rolü oynayan 
serhat beylerinden olan Gazi Turahan Bey ile 
onun oğlu olan Ömer Bey28 Edirne’de bulunan 

Kırıkkavak köyü ve Ergene köprüsünün 
gelirlerinden 10 altın kuruşu Kudüs’e surre 
olarak aktarmışlardır.29 III. Ahmet’in eşlerinden 
Emetullah Başkadın İstanbul Darphane’deki 
vakfından toplam 20 altın kuruş tahsis etmiştir. 

Darussaade Ağalarından Hacı Beşir Ağa’nın30 
İstanbul Topkapı Sarayı yakınlarındaki külliyesi 
içinde bulunan hamamın kira gelirinden 70 
kuruşu Aksâ müezzinlerine eşit olarak tahsis 
etmiştir. Buna ilaveten İstanbul’daki diğer 
hayratından 30 kuruşu da Kudüs’teki Hind 
Tekkesi fukarasına tahsis etmiştir.31 Surre olarak 
vakıflardan aktarılan para toplamda 300 altın 
kuruştur.

Bu örnekleri verdikten sonra belirtmeliyiz ki 
her dönemde Kudüs’teki vakıfların en büyüğü, 
en önemlisi ve en fazla dikkat celb edenlerin 
Hz. Ömer döneminden itibaren kurulan ve 
Osmanlılar döneminde ilavelerle devam ettirilen 
Aksâ ve Sahretullah vakıflarıdır. Bir fikir vermesi 
açısından XIX. asrın ilk yarısındaki Aksâ ve 
Sahretullah camileri ile diğer tesislerin vakıf 
akarlarını aşağıda zikretmek istiyoruz:

XIX. Yüzyılda Kudüs ve Çevresindeki El-Aksâ ve Sahretullah Camilerinin Vakıf Akarları

Şehir merkezindeki pazarın iltizam 
bedeli 27000 kuruş

Şehir merkezinde bir ev ve kantar 
vergisinin iltizam bedeli 8000 kuruş

Şehir merkezinde bir evin iltizamı 
1400 kuruş

Şifa hamamı iltizamı 23100 kuruş Şehirde bir kısım dükkân, evler ve 
arazi mukataalarının kiraları 7427,5 
kuruş

Kudüs cizyesi malından 1015 kuruş

İstanbul surresinden 29 kuruş Yahudilerden alınan sekene baha 45 
kuruş

Daru’n-Naz’ın yarı hisse ücreti 750 
kuruş

Daru’l-kandil’in yarı hisse ücreti 225 
kuruş

Remle ve Lud kazalarında vakıf 
ağaçlarının geliri 218,5 kuruş

Ebu Hamdi evinin ücreti 300 kuruş

Daru’l-mütevelliden 207 kuruş Şehir merkezinde kahvehane 500 
kuruş

Halep’teki musakkafat ve diğer 
gelirlerin yarı ücreti 220 kuruş

Uca ve Nutim mezralarının iltizam 
bedeli 4000 kuruş

Harem-i Şerif içinde zeytin ağaçlarının 
mahsul bedeli 165 kuruş

Ebu Guş köyünün arpa buğday 
bedeli 400 kuruş

Şehir merkezinde silahhane bitişiğinde 
bir sabunhane ücreti 2200 kuruş

Şehir merkezinde Kaatü’n-nazar da bir 
parça arazi hâsılatı 132,5 kuruş

Beyt Linan köyü hâsılatı 144,5 kuruş

Lefa köyü hâsılatı 5217 kuruş Beyt Hanina köyü hâsılatı 1147,5 kuruş
Tayyibetü Beni Sab köyü hâsılatı 1724 
kuruş

Ayn-i Arab köyü hâsılatı
1575 kuruş

Beynune köyü hâsılatı 4092,5 kuruş Ayn-i Beyrut köyü hâsılatı 3237,5 kuruş
Canya köyü hâsılatı 2756 kuruş Vakıf için satın alınan 

Siyam Bağı zeytinliğinin 
geliri 5206 kuruş

Kuyumcular çarşısında bir adet dükkândan alınan 
kira 200 kuruş

Toplam: 102634,5 kuruş
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Yukarıdaki akarların toplam sayısının 30, 
gelirinin ise yıllık 102.634,5 kuruş olduğu 
görülecektir. Sadece El-Aksâ ve Sahretullah 
vakıflarının toplam gelirlerinin kabaca bir 
hesap ile bin altını aşması vakıfların Kudüs’ün 
ekonomik hayatında nasıl bir işlev gördüklerinin 
ipucu olarak yeterli ifadesi olabileceği 
kanaatindeyiz. Haliyle böylesine gelirleri olan 
Aksâ ve Sahretullah vakıflarının istihdam ettiği 
ihtisas ve hizmet personelinin sayısı da dikkat 
çekmektedir. 
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verilmeyen Kudüs’te gerek hacıların güvenliği 
gerekse yeni bir Haçlı seferi endişesine karşın 
tedbirler alınmıştır. Ayrıca şehrin gelişiminde, 
toplumsal hayatta, dinin kamusal işleve sahip 
toplumsal kimlik ile dayanışma sağlayan 
özelliklerinden3 faydalanan Osmanlıların 
diğerine yönelik bakışı hep olumlu olmuştur. 
Din ile ekonomik ahlâk ve faaliyetler arasında 
bulunan sıkı ilişki4 Osmanlı idarecilerinin 
Kudüs’teki imar faaliyetlerine yansımıştır. Çok 
kültürlü bir toplum için gerekli olan iyi bir hayat 
sürme, güvenlik ve diğerini tanıma kriterlerinin 
gerçekleşmesinde Osmanlı idarecilerinin dinî 
hassasiyetleri rol oynamıştır. Diğer taraftan 
din, devlet ve toplum ilişkileri, toplumun çeşitli 
sınıf ve kesimleri arasındaki ilişiler çerçevesinde 
formüle edilmiştir. Kınalızâde Ali Efendi’nin 
adalet dairesinin rükünlerinde zikrettiği 
reayanın adalet ile idare edilmesi bunun da mal 
ile yani ekonomik refah ile sağlanması Memlük 
sonrası Osmanlı Kudüs’ünü açıklamaktadır.5 

Osmanlı idarî teşkilatında Kudüs kadılığının, 
İstanbul, Edirne, Bursa, Mısır, Mekke, 
Medine ve Şam gibi derecesi yüksek kadılıklar 
arasında olması ona verilen önemden 
kaynaklanmaktaydı.6 Bunun idarî alandaki 
göstergelerinden birisi de padişahların 
kullandığı ünvanlardı. 1565 tarihli bir belgede 
Kanûnî Sultan Süleyman “Sahib-kıran-ı 
memâlik-i Rum ve Acem ve Arab, Ka’be-i 
Mu’azzama ve Medine-i Münevvere ve Kuds-i 
Şerif” olarak zikredilmektedir.7 Babası Yavuz 
Sultan Selim ise Celâlzâde’ye ait Selimnâme’de 
Kudüs’ün şâhı olarak anılmaktadır.8 III. Selim 
ise kendisini şöyle tavsif etmektedir: “Mekke-i 
Mükerreme ve Medîne-i Münevvere Harem-i 
Mescid-i Aksâ ve Kuds-i şerîf mübârekin hâdimi 
ve hâkimi... es-Sultân Selim Han…”9 Kısacası 
Kudüs’ün hâdimi Osmanlı padişahları için 
meşruiyet şiarı olan Kudüs bu meşruiyete layık 
şekilde itibar görmüştür.

Diğerini Tanıma

Osmanlıların Kudüs’ü ilhakı Yavuz Sultan 
Selim’in doğu siyasetinin bir parçasıydı ve 
kutsal toprakları tehdit eden hıristiyanlara karşı 

Giriş 

Arap tarihçilerinin Osmanlıların sömürgeci 
bir devlet olduğuna yönelik vurguları sonraki 
dönemde Avrupa sömürgeciliğine ilişkin 
nedenlerden kaynaklanmıştır. Nitekim Osmanlı 
Devleti’nin Arap nüfusun çoğunlukta olduğu 
şehirlere olan ilgisi sadece idarî anlamda 
kalmamış bölgenin imarına ve sosyo-ekonomik 
gelişimine de önem verilmiştir.2 Bu noktada 
çevresi mübarek kılınan ve üç kutsal mescitten 
birine ev sahipliği yapan Kudüs Osmanlılar için 
ne ifade etmekteydi? Osmanlılar zamanında 
Kudüs ne denli bir barış kentiydi? 

Dinî önemine binaen Osmanlılar tarafından 
gerekli ehemmiyet gösterilen Kudüs, XVI. 
yüzyılda başlayan ve yaklaşık 400 yıl süren 
Osmanlı yönetimiyle birlikte geniş Osmanlı eko-
sosyal sisteminin bir parçası olmuştur. Memlük 
döneminin sonlarında hem ekonomik hem de 
fizikî yönden harap olan şehir Osmanlılar ile 
birlikte yeniden ihya olmuştur. Kanûnî Sultan 
Süleyman şehri mamur ederek “halîfe-i rûy-i 
zemîn” ünvanının hakkını vermiş, Memlük 
döneminin sonlarında yeterince önem 
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binaen birinci durumun hıristiyanların yahudi 
düşmanlığından dolayı kaynaklarda yer aldığı 
yönünde bir görüş bulunmaktadır. Nitekim 
Hz. Ömer cizye ödeyemeyecek durumda olan 
yoksul bir yahudiyi bu vergiden muaf tutup 
kendisine beytü’l-mâlden ihsanda bulunulmasını 
sağlamıştır.12 

Osmanlı Devleti de aşağıda izah edeceğimiz 
üzere Avrupa’daki yahudi düşmanlığına karşı 
durarak onlara kucak açmış ve şehri idaresine 
aldıktan sonra hem Anadolu’ya hem de Kudüs’e 
yerleşmelerine izin vermiştir. Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın şehrin kapılarından olan Halil 
Kapısı’na nakşettirdiği “Lâ İlahe İllallah İbrahim 
Halilullah” yazılı kitabe Osmanlı sultanının bakış 
açısında çok kültürlü bir şehri idare etmek için 
tüm etnik ve dinî kökene haiz reayaya sunulmuş 
mesaj olarak hâlâ yerinde durmaktadır. Ayrıca 
Kanûnî Sultan Süleyman Kudüs’teki Kasım Paşa 
sebilinde Hz. Süleyman peygambere nispetle 
II. Süleyman olarak anılmış, bu da Kudüs’ün 
farklı toplumsal tabakadan sakinlerine hayrat 
sahiplerinin verdiği bir mesaj olarak yer almıştır. 
Bu sembolik mesajlar sadece kitabelerde 
değil aynı zamanda Osmanlı kroniklerinde 
yer almakta ve Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî 
Sultan Süleyman Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman 
peygamberlerin halefi olarak görülmektedir.13 

1517 yılında ilhakından sonra Osmanlılar, 
Kudüs sancağını Kudüs ve el-Halil nahiyelerine 
bölmüştür. Kudüs’ün genel planı da yüzyıllardır 
devam eden mahallî idarî fonksiyonlara haizdi. 
Yahudiler ve hıristiyanlar da zamanla kentin 
biçimini etkilemişlerdir.14 Kudüs’te nüfusun 
büyük çoğunluğunu yerel müslümanlar 
oluşturmaktaydı. Şehirde yaşayan müslümanlar 
arasında Kuzey Afrika, Bilâd-ı Şam, Mısır, Irak, 
Anadolu, Hindistan, İran ve Orta Asya’dan 
gelenler de vardı. Hıristiyanlar ise tek bir cemaat 
değildi; Latin, Ermeni, Grek Ortodoks, Habeşîler 
başta olmak üzere çeşitli taifeler bulunmaktaydı. 
Bununla birlikte hıristiyanların çoğu Grek 
Ortodoks’tu.15 XVI. yüzyılda 14.000 civarında 
olan nüfusun büyük kısmını yerli müslümanlar 
oluşturmaktaydı. 1492’de Portekiz ve 
İspanya’dan kovulan yahudilerin de gelmesiyle 

da güvenli alan kurulmak istenmişti. Mısır 
seferiyle birlikte İslâm dünyasında önemli bir 
siyasî güç haline gelen Osmanlı padişahları 
da Hz. Ömer tarafından hıristiyanlara verilen 
emanı fermanlarla tekrarlamışlardı. Hz. 
Ömer’in fermanında “Biz ve bizden sonrakiler, 
verdiğimiz emanı korumakla mükellefiz.” 
sözü tüm müslüman idarecilerin yeni bir 
fermanla emanı devam ettirmelerini sağlamıştı. 
Hıristiyanlara verilen bu eman cizye karşılığında 
onların kiliselerini, dinî mekânlarını ve 
bütün ziyaretgâhlarını, canları ve mallarının 
güven altına alınacağını taahhüt etmektedir. 
Ayrıca bu eman hıristiyan Patrik Sofranyos’a 
tâbî Gürcü, Habeş, Frenk, Kıpti, Ermeni ve 
diğer taifeleri de içermekte olup müslüman 
idarecilere itaat ve saygı duydukları sürece 
kendilerinin korunacağını belirtmektedir. 
Yavuz Sultan Selim de 1517 tarihinde Rum 
patriği Atalya’ya verdiği fermanla kullanmakta 
oldukları kilise ve manastırların üzerindeki 
tasarruf haklarının devamını taahhüt etmiştir. 
Bu emanlarda yer alan halkın din ve ibadet 
özgürlüğüne yapılan vurgular, heterojen bir 
şehri idarenin ve halka muamelenin nasıl 
olması gerektiğini bizlere sunmaktadır.10 Kanûnî 
Sultan Süleyman da bu fermanı tekrarlamış, 
onların tasarrufunda bulunan ibadethanelerini 
sıralayarak, uygulanmasına engel olanları 
veyahut feshedenleri Allah Teâlâ’nın gazabına ve 
Hz. Peygamber’in hışmına uğramasını temenni 
etmiştir.11

Buradaki önemli hususlardan birisi yahudilerin 
söz konusu emannamede zikredilip 
zikredilmediği meselesidir. Buna dair İslâm 
tarihi kaynaklarının bazılarında Hz. Ömer’in 
şehir halkına verdiği emannameden yahudilerin 
istifade etmeyeceği hatta onların şehirden 
çıkarılmaları hususundaki bilgiler emanın 
bir örneği verilerek yer almaktadır. Bazıları 
ise bunun aksi olduğunu, hatta Hz. Ömer’in 
İskenderiye halkından olan yahudilerin 
hayatlarını sürdürmelerine izin verdiğini 
belirterek referans göstermektedir. Dolayısıyla 
Kudüs patriğine verilen emannamede yahudiler 
zikredilmese de Hz. Ömer’in onlara yönelik bir 
düşmanlık yapmadığı anlaşılmaktadır. Buna 
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gereği onlara dinlerini öğrenme ve öğretme 
hakkı verilmiş, dinî ayin ve ibadetlerini 
serbestçe ifa etmişlerdir. Zimmîler vergilerini 
ödedikleri sürece kendi işlerinde serbesttiler. 
Bağlı oldukları cemaatin liderine hesap 
vermekle mükelleftiler. Bu anlamda dinî 
işleri herkesin kendi cemaat lideri tarafından 
düzenlenmekteydi.23 Bununla birlikte kilise 
haricinde ayin yapabilmeleri hususunda 
birtakım sınırlamalar vardı. Mesela yahudiler 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde topluca yüksek 
sesle ibadet etmeleri üzerine uyarı almışlardır. 
Bu türden bir uyarı onlar için ilk kez olmadığı 
gibi son da olmayacaktır.24 Aynı şekilde 
hıristiyanların Karlofça Antlaşması’nın 
hemen ertesinde 1700 yılında Kudüs’te 
açıktan gerçekleştirmek istedikleri dinsel 
törenler Kudüslüleri rahatsız etmiş, Kudüs 
kadısı tarafından kendilerinden bir izahta 
bulunmaları istenmişti. Onlar da peygamber 
ziyaretlerini yapabileceklerine dair izin 
bulunduğunu söyleyerek törenlerine devam 
etmişlerdir.25 Bu durum önceki devirlerde de 
görülen ve merkezin kaza idaresini uyararak 
müslümanlar için de önem atfedilen kutsal 
mekânlara yönelik gayrimüslimlerin tasallutunu 
önlemeye yöneliktir.26 Buna mukabil kadı 
mahkemesine başvurarak kendi cemaatlerinden 
kişilere hatta müslümanlara karşı şikâyetlerde 
bulundukları görülmektedir.27 İlaveten 
Osmanlı Devleti’nin reayaya sunmuş olduğu 
doğrudan merkeze şikâyet etme hakkından 

Kudüs’te nüfus çeşitliliği artmıştır. Zaman 
içinde dünyanın çeşitli yerlerinden yahudiler 
de gelmiştir.16 Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden 
Avrupalı yahudiler de Osmanlı yahudilerine 
verilen emandan yararlandırılmıştır.17 

Kentin planı büyük ölçüde İslâmî normların 
etkisinde olup şehirdeki müslümanlar diğer 
kentsel cemaatlere saygı duymaktaydı. Yahudi 
ve hıristiyanların da kendilerini kentsel cemaat 
içinde gördüklerine dair Osmanlı arşivlerinde 
pek çok vaka yer almaktadır. Müslüman 
mahallesi kentin kuzey doğusunda ve Mescid-i 
Aksâ (Haremü’ş-Şerif ) boyunca gelişmiştir. 
Kuzeyden ve batıdan Mescid-i Aksâ’ya 
çıkan yollar müslümanların denetimindeydi. 
Hıristiyanlar kentin kuzeybatısında yer 
almakta ve Kutsal Kabir Kilisesi’ni de içine alan 
mahallede meskundular. Ermeni mahallesi 
ise güneybatıdaydı. Güneydoğudaki yahudi 
mahallesi ile Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) 
arasında Mağribliler bulunmaktaydı.18 
Hıristiyanlar için patrik ruhanî lider olarak 
tanınmaktaydı. Latin ve Habeş hıristiyanları ise 
daha aşağı statüde bir ruhanî lidere sahiptiler.19 
Kent sakinlerinin bu mahallî bölünmeyi 
tanımasına rağmen uygulamada bir zorunluluk 
yoktu. Müslümanlar bütün mahallelerde ev 
kiralayabiliyor ya da satın alabiliyordu. Yahudi 
mahallesinde yahudi veya müslümandan ev 
satın alan yüzlerce satış senedi bulunmaktadır. 
Diğer taraftan müslüman bölgelerinden ev satın 
almak isteyen hıristiyan ve yahudilere hiçbir 
sınırlama getirilmezdi.20 Zengin ve yoksul, üst 
ve ast, aynı bölgede yaşayabilmekteydi. Kısaca 
Memlük dönemindeki homojen yapı değişerek 
yerini etnik ve toplumsal olarak heterojen bir 
yapıya bırakmıştır.21 Halkın tamamının sur 
içinde yaşaması ve günlük hayatın bu alan içinde 
geçmesi hem kişisel hem de ticarî güvenliğin 
artmasında etkili olmuştur. Bu da şehirde etnik 
ve dinî kökeni farklı olsa da birbirlerine saygı 
duyan bir toplumun hareketli bir şehir hayatını 
yaşamasını sağlamıştır.22 

Zimmet sözleşmesi gereğince gayrimüslim 
Osmanlı tebaanın güvence altına alındığı temel 
haklardan biri olan din ve inanç özgürlüğü 
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şahsında verilen ferman onlara tanınan haklar 
bakımından önem ihtiva etmektedir. Özellikle 
kutsal mekânlar hususunda haklar tanınmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden 
sonra yeni bir Ermeni Patrikhanesi kurdurmuş, 
Yavuz Sultan Selim döneminde de Kudüs 
Ermenilerine imtiyazlar tanınmıştır. İstanbul 
ve Kudüs Ermenilerine verilen imtiyazlar 
arasında benzerlikler bulunmaktadır.33 Yukarıda 
bahsettiğimiz üzere bütün Osmanlı padişahları 
gayrimüslimlere Hz. Ömer’den beri verilen 
fermanları tasdik etmiş hatta hakların onların 
lehine genişletilmesi hususunda değişiklikler 
yapmışlardır. Kudüs Ermenilerine verilen 
fermanlar ise XIX. yüzyıl ortalarına kadar 
neredeyse hiç değişmemiştir. Özetle 1517’de 
verilen fermanla 1850 tarihinde verilen 
imtiyazlar aynıdır.34 

Arkalarında herhangi bir Avrupa gücünden 
yoksun olan hatta İspanya tarafından kovulan 
yahudiler için ise Osmanlı toprakları müreffeh 
bir yaşam mekânıydı. XVI. yüzyılda Kudüs’ü 
ziyaret eden bir İtalyan yahudinin kendisini 
sürgünde gibi değil de kendi ülkesinde gibi 
hissetmesi ve yahudiler için özel bir vergi 
olmadığını zikretmesi Kudüs’te yaşayan 
Osmanlı yahudilerinin konumu hakkında 
bize bilgi vermektedir.35 Osmanlı döneminde 
sahip oldukları bilgi ve zenginlikle yararlı ve 
üretken bir toplum olan yahudiler refah içinde 
yaşamışlardır. İspanya’dan sürülmesinden sonra 
Osmanlı Devleti’nin kucak açtığı yahudilerin 
Kudüs’e de yerleştiği görülmektedir.36 Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın hakimiyetinin sonlarına 
doğru yahudilerin Burak Duvarı (Ağlama 
Duvarı) yakınına taşındığını görmekteyiz. 
Bunun nedenini müslüman tacizi olarak 
gösteren Armstrong burada yeni bir yahudi 
mahallesi oluşturulduğunu da belirtmektedir. 
Gerçek neden ise yahudilerin duvara yaklaşarak 
ibadet etme isteğinden ileri gelmektedir. 
Nitekim aynı yazar Kanûnî Sultan Süleyman 
tarafından 1523’te yahudilerin dua etmesi 
için aynı yerde bir yer tahsis edildiğini de 
ifade etmektedir.37 Yahudilerin bu dönemde 
çeşitli mahallelerde gayrimenkul alım ve satım 
işiyle epey meşgul oldukları görülmektedir. 

yerel gayrimüslimler gibi turist olarak bölgeye 
gelenler de istifade edebilmekteydi. Hacı olma 
gayesiyle Kudüs’e gelen ve geçtikleri yollarda 
kendilerinden haraç talep eden köylüler ile 
idarecileri şikâyet eden gayrimüslimlerin 
başvuruları neticesinde Divan-ı Hümayun’dan 
çıkan kararlar onları korumaya yöneliktir.28 
1587’de Hz. Ömer Camii’nin yanında Ramban 
Yahudi Sinagogu’nun kapanmasını isteyen 
müslümanlara karşı Kudüs kadısı yahudileri 
korumuş, onlar lehine karar vermiştir.29

Kiliselerin inşa ve tamir edilmeleri de bazı 
hususlarla belirlenmişti. İslâm hukukuna 
göre Islahat Fermanı’na kadar yeni kilise 
ve sinagogların inşa edilmesi yasak iken 
mevcutların muhafazası garanti altına alınmıştı. 
Bu anlamda gayrimüslimler sultanın iznine bağlı 
olarak ibadethanelerini tamir edebilmekteydi. 
Tamir ve yenileme çalışmaları ise aslına 
uygun olacak şekilde planlanmaktaydı. Bu 
durum kaza idaresinin başı olan kadı ile şehri 
ilerin gelenlerinin ilgili ibadethaneye giderek 
keşif yapmasıyla gerçekleşiyordu.30 Osmanlı 
Devleti’nin XVI. yüzyılın sonlarında Avrupa 
cihetindeki savaşları Kudüs’te müslümanlar ve 
hıristiyanlar arasındaki ilişkilere yansımaktaydı. 
Bu bağlamda çok kültürlü bir toplumu idare 
etmek için yöneticilik görevini üstlenmiş 
kişilerin adaleti gözetmede dengeyi kurması 
farklı kesimleri bir arada tutmada önem arz 
etmektedir. Bu anlamda Kudüs kadısının 
hem müslümanlar hem de gayrimüslimler 
nazarındaki uygulamaları önemlidir. 
Gayrimüslimler kendi şeriatına uygun şekilde 
muhakeme edilir ve kendi birlikleri içinde 
bulunan liderlerine karşı sorumlu olurlardı. 
Gerektiği durumlarda da Kudüs kadısına 
başvurabilirlerdi. Çokça meydana gelen 
bedevî isyanları31 gayrimüslim halkı olumsuz 
etkilemiş bunun neticesinde de bütün zimmîler 
mevcut Osmanlı koruması altına alınmışlardır. 
Bedevîlerin bölgede sadece malları yağmalama 
değil aynı zamanda adam kaçırarak karşılığında 
fidye talep ettiklerini görüyoruz.32 

Osmanlı Kudüs’ünde bir grup olarak dikkati 
çeken Ermenilere patrik III. Serkis’in 
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Özellikle dinî mekânlarına yakın yerlerden 
satın alma ya da kiralama hedeflenirken, yahudi 
mahallesine, Mağribî mahallesine ve onlar 
için dinî öneme sahip olan Haremü’ş-Şerif ’in 
batısına odaklanmışlardır.38 Diğer taraftan 
Kudüs’te mevcut Osmanlı yahudilerinin refahı 
elbette modern yahudi araştırmacıların da 
konusu olagelmiştir. Bunlardan birisi olan 
Cohen Osmanlı Devleti’nin yahudilere olan 
pozitif bakışının Kudüs’te mukim yahudileri de 
etkilediğini, söz konusu olumlu bakış açısının 
yahudileri günlük hayatta cesaretlendirdiğini 
söylemektedir.39 XIX. yüzyılda siyasî anlamda 
yahudi göçlerinin bir sorun olarak ortaya 
çıkmasıyla birlikte devlet tarafından yahudilere 
toprak satılmasının yasaklanması emredilmiştir. 
Ancak yerel ve uluslararası nedenlerden dolayı 
bunda pek başarılı olunamamıştır. Bu durum 
1917’den sonra Osmanlı Devleti’nin bölgeden 
çekilmesiyle birlikte günümüze kadar ulaşan 
sosyo-politik sorunlara yerini bırakmıştır.40 
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S Ö Y L E Ş İ

Mehmet Yüksel, Fulya İbanoğlu,  
Şeyma Kömürcüoğlu, Aliye Öten,  
F. Hilal Ferşatoğlu 

Süleyman 
Gündüz’le  
Kudüs Üzerine

Karşımızdaki fotoğrafın hikâyesiyle 
başlayalım sohbete müsadenizle...

Fotoğraf, her ne kadar ışığın bir kompozisyon ve 
bir tema üzerinden yazılımı olarak tanımlanmış 
olsa dahi; bir belge, tarih, sosyoloji, antropoloji, 
şiir, öykü veya bir romanın anda görsel 
anlatımıdır.

Şimdilerde ise eline makine veya kayıt cihazı 
alan herkes fotoğrafçı olduğunu sanıyor. 
Fotoğrafın kurallarını tatbik edip etmediğine 
bakıyoruz ve sonra karar veriyoruz. Sanatın 
göreceli olduğunu iddia edebilirler ama 
kurallarını bilmeleri gerekir. Değilse eline 
makinalı tüfek alıp rastgele ateş eden de 
herhalde birini vurur. Ustam Ara Bey’in 
söylediği sözdür. Her çekilen fotoğraf, fotoğraf 
değildir. Fotoğrafın başka bir dili, matematiği 
var, müziği var, felsefesi var. 

Karşınızda bir fotoğraf var. Kudüs’te Mescid-i 
Aksâ alanındaki namazgâhta çekilmiş. Adam 
secdede, kuşluk namazı kılıyor hâlâ kalkmadı, 
duruyor. Bekliyoruz. Orada fotoğraf devam 
ediyor. Hepimiz orada başında durmuşuz 

bekliyoruz. Donuk bir hâl değil fotoğraf bana 
göre.

Tarih ne zaman?
Sanırım 2008 yılıydı. Yoğun bir şekilde hattat 
Mehmet Şefik Bey’i çalışıyordum -Kudüs’te 
Kubbetü’s-Sahra’nın üzerindeki Yasin-i Şerif 
kuşak yazısını o yazmış- o sıralarda çekildi.

Tek miydiniz yoksa kalabalık bir grup 
muydu?

Fotoğraf tek çekilir. Mescid-i Aksâ alanı sabah 
namazında çok yoğun olur, kuşluk vaktine doğru 
insanlar kahvaltıya veya işlerine giderler alan 
boşalır, saat 10.00’da turistler gelir alana girer 
12.00’a kadar turistlerin ziyareti gerçekleşir. 
07.00-10.00 arası tam fotoğraf çekim zamanıdır. 
O anda el-Aksâ’nın alanı boşalıyor genelde. 
Sadece güvenlik görevlileri ve İsrail askerleri 
kalıyor. Bu yaşlı bir zattı. Filistinliler kuşluk 
namazı için Aksâ mescidine gelmeyi tercih 
ederler. Yaşlı adamın secdesi hâlâ devam ediyor. 
Kudüs özgürleşince secdeden kalkacak. Çünkü 
özgürlük ve barış için müracaat ettiği makamı 
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yüce. Ben en azından öyle düşünüyorum ve 
fotoğrafı öyküleştiriyorum.

İlk Kudüs yolculuğunuz ne zaman oldu? 
Hangi vesile ile oldu, hatırlayabiliyor 
musunuz?

Ben Kudüs’ün konuşulduğu bir evde doğdum. 
Büyükbabam Mahmut Hamdi, hac vazifesini 
gerçekleştirmek için -henüz İsrail’in kurulmadığı 
ve İngiliz manda yönetiminin devam ettiği 
yıllarda- İstanbul’dan deniz yoluyla Akka’ya 
gitmiş. Oradan Kudüs’e, Kudüs’ten Şam’a, 
Şam’dan da tayyare ile Cidde’ye oradan karayolu 
ile Mekke’ye varıp haccı eda etmişler. Aslında bu 
güzergâhı takip etmesi, İstanbul’daki tayyareyi 
kaçırması sebebiyle imiş. Onun için bizim evde 
hac hatıraları anlatılırken mutlaka Kudüs’ten 
bir bahis açılırdı. Kudüs bizim için dedemin 
odasında duvarda asılı bir kilimin üzerindeki 
figürlerden biriydi o yıllarda. Çocukluğum 
o kilimin üzerindeki figürler arasında hayalî 
saklambaç oynamakla geçti. Kilimle halı arası 
bir dokuma; bir tarafında Kâbe, bir tarafında 
Mescid-i Nebî ve ortasında Kubbetü’s-Sahra’nın 
olduğu dokuma bir duvar panosu. Dolayısıyle 
erken yaşlarda Kudüs’le tanış olduk. Büyüsü 
bozulmasın diye hangi figür hangisidir, 
hiçbir zaman sormamıştım. Üç Harem-i 
Şerif ’in olduğu bu duvar halısına yıllar sonra 
Makedonya’da Mustafa Paşa Camii’nin vaaz 
kürsüsünün arkasında rastladım ve hâlâ orada 
duruyor. 

Üniversite yıllarımda çok erken dönemde 
özellikle Filistin mücadelesi gündemime 
gelmişti. Hatta İslâmcıların gündemine Filistin 
mücadelesi benden çok sonra girdi, diyebilirim. 
Daha sonraları Filistin-İsrail arasında barış 
tesis etmek için Kudüs’e gidip Batı Şerîa’da 
Ramallah’da Filistin lideri merhum Yaser 
Arafat ve o günkü İsrail Dışişleri Bakanı Şimon 
Peres’le görüştüm. O zamanlar Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı’nı yürütüyordum. Muradım 
Oslo süreci gibi bir İstanbul süreci başlatmak 
idi. İki lider de teklifimi kabul etmişlerdi. Ancak 
bir kısım nedenlerden dolayı o süreci devam 
ettiremedim. Ama bu şahsî gayretlerle ancak bir 
yere kadar olabilecek bir şey.

Evet, o “bir yere kadar”a getirdim ama 
ilerletemedim. Konuyu ülkemizdeki yetkililere 
anlattım. Doğrusu mesele hem siyasî hem 
ekonomik ve hem de benim düşündüğüm 
zemin üzerinde ilerlemedi. Benim temel aldığım 
esas, Filistin toprakları üzerinde müslümanlar, 
hıristiyanlar ve yahudilerin ortak bir geleceği 
beraber kurabilecekleri bir zemin üzerinde 
idi. Uluslararası sistem iki devletli yapıyı 
öngörüyordu. O günün şartları içerisinde çok 
karşılık bulamadığını söylemeliyim.

Hangi taraf için söylüyorsunuz bunu? 
Müslümanların bu konuda ne tür 
zafiyetleri olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu konuda sekülerlerin zaten bir çözüm 
önerisi yok. Onlar daha çok iki devletli bir 
yapı öneriyorlar. İslâm dünyası da artık bunu 
kabullenmiş durumda. İslâm dünyasının genel 
anlamda İsrail sorunu üzerinde bir siyasî 
çözüm önerisi yok. Müslümanların bir kısmı 
için bunu söyleyemem ama; çoğunun Kudüs’e 
yaklaşımlarıyla yahudilerinki birbirine benzer.

Şimon Peres’le başlayan ilişkileri devam 
ettiremedim dediniz. Sonraki süreci özetler 
misiniz? Sizin gidiş gelişleriniz nasıl bir hâle 
evrildi?

Daha sonra 2002’nin Kasım ayında erken seçim 
oldu, ben milletvekili seçildim ve konudan 
uzaklaşmış oldum. Bu sefer hükümet devreye 
girdi. Hükümetin hem Suriye-İsrail Golan 
tepeleri konusunda, hem de Filistin-İsrail 
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arasında ciddi anlamda arabuluculukları oldu. 
Ama 2009 tarihinde Türkiye-İsrail ilişkileri 
ağır darbe aldı. 2008’in Aralık ayında İsrail 
Başbakanı Ehud Olmert Türkiye’yi ziyaret 
etmişti ve ziyaretinde o zamanın başbakanı, 
şimdiki cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a Gazze’ye yönelik bir saldırı 
yapılmayacağına dair söz verdiği halde, 
dönüşünde bedelleri çok ağır olan “Dökme 
Kurşun Operasyonu”nu başlattı ve Türkiye-İsrail 
ilişkileri o günden sonra artık telafisi imkânsız 
bir hâl aldı.

Kudüs’e 2002’deki ilk gidişimden sonra, 
2005’te ve daha sonraları her yıl hem Kudüs’e 
hem de Batı Şerîa ve Gazze’ye birçok ziyaret 
gerçekleştirdim. Biliyorsunuz 2005’te İsrailliler 
Gazze’den çekildiler ve Gazze tamamen 
Filistinlilere ait bir toprak oldu. Yani İsrail 
Gazze’deki bir kısım yerleşim alanlarını 
Filistinlilere bırakmıştı. Filistin’de 2006’da 
özgür seçimler yapılmış, seçimleri Hamas 
kazanmış, ama İsrail Hamas’ın meşruiyetini 
kabul etmemişti. Hatta operasyon başlattılar 
ve birçok Hamaslı parlamenteri, başta meclis 
başkanı olmak üzere özellikle Batı Şerîa’da 
olanların büyük bir kısmını tutuklayıp cezaevine 
attılar. Batı Şerîa’da bulunmuş olan el-Fetih de 
İsrail’in Hamas’ı baskı altında tutmasına biraz 
memnun oldu. Dolayısıyla Filistin’de Batı Şerîa 
ve Gazze olmak üzere ikili bir yapı ortaya çıktı. 
Gazze Hamas’ın, Batı Şerîa ise el-Fetih’in elinde 
kalmış oldu. Bu süreçteki en büyük sorunlardan 
biri Yaser Arafat ve Ahmet Yasir’in yani iki âkil 
adamın şehit edilmesidir. Mahmut Abbas’ın 
gelişiyle birlikte bütün bir siyasî denklem 
değişmiş oldu. 

2006’dan sonra Yeryüzü Doktorlarının 
organizasyonunda daha çok tıbbî alanda insanî 
yardım için bölgeye gidip gelmeye başladık. 
2006’da İsrail Gazze’ye ambargo uyguluyordu. 
Gazze’ye sadece yabancı misyon şefleri girip 
çıkabiliyordu ve ambargo altında herhangi bir 
yardım yapılamıyordu. Bütün yardım Refah’taki 
tünellerle illegal sağlanıyordu ancak ambargoyu 
Yeryüzü Doktorları heyetiyle birlikte delmiştik. 
İslâm dünyasından Gazze’ye giden ilk heyet biz 

olduk ve sağlık alanında temaslarımız oldu. O 
zamanlar parlamenterdim.

Nasıl? Ambargoyu delmek nasıl oluyor, 
bunu anlatabilir misiniz?

İslâm dünyası topluluklarından herhangi bir 
bireyin, istediği kadar resmî hüviyeti olsun 
Gazze’ye girişine izin verilmiyordu. Batı Şerîa’yı 
rahatlıkla ziyaret edebiliyorsunuz ama Gazze’ye 
ambargo vardı. Bizler elçiliğimiz nezdinde 
Gazze’yi ziyaret için İsraillilere çok ısrar ettik. 
O zaman Yeryüzü Doktorları ile birlikteydim 
ve hekimlerden oluşan arkadaş grubunun 
liderliğini yapıyordum. Çok ısrarcı olduk ve 
çaresiz İsrail bize giriş için izin verdi. Böylece 
ambargoyu delmiş olduk.

Çok ilginç! Demek ki İsrail’in böyle zayıf ya 
da ne diyelim, diyaloğa açık bazı tarafları 
var!

İsrail garip bir ülkedir. Mesela Çin’i eleştiren 
bir yazı yazın, Çin’e bir daha giremezsiniz. 
Ama İsrail’i eleştiren istediğiniz kadar yazı 
yazın, İsrailliler bunu çok da problem haline 
getirmezler. Türkiye ile ilişkilerin bozulmamasını 
düşünmüş olabilirler izin için. Temmuz 2006’da 
Gazze’ye gittik ve o sıralar İsrail Gazze’ye 
yoğun bir saldırı yapıyordu. Bizim için 24 saat 
ateşkes uyguladılar. Arkasından da biliyorsunuz 
Lübnan’la İsrail arasında bir savaş oldu ve 
İsrail Lübnan’a saldırdı. Ben o saldırılarda da 
Lübnan’a gittim. Dönemin İsrail siyasîleri bu 
konuda biraz olumsuz beyanatlar verdiler. Yani 
siyasî bir kimlik olarak gitmemi, Türk-İsrail 
ilişkileri konusunda, problem çıkartmak olarak 
değerlendirmişlerdi.

Sizin tecrübelerinize göre, İsrail’e giriş 
çıkışta siyasî bir kimlikten ziyade sivil bir 
kimliğin buradaki hareket kabiliyeti daha 
mı fazla? Ya da bu dönem dönem değişiyor 
mu?

Siyasî ya da sivil kimliğiniz İsrail’e giriş çıkışlarda 
hiç önemli değildir. Onların menfi kabul 
ettiği şahıs ya da gruplarca görüşme olmadığı 
sürece, bu konuda herhangi bir engellemeleri 
söz konusu değil. Bazen ziyaretçi grupları 
havaalanında beklettiklerini ve bazı şahısları 
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da uzun müddet girme yasağına maruz 
bıraktıklarını biliyoruz. Girme yasağı koydukları 
insanlar, muhtemeldir ki, İsrail’in çok haz 
etmediği ya da uygun görmediği şahıslarla bir 
temasları olduğundandır diye düşünüyorum. 
Ama bazılarında da farklı gerekçeler olmuş 
olabilir.

Müslümanların Filistin-İsrail algısı nedir?
Olayı aslında bütüncül olarak ele almak 
gerekiyor. Müslümanların Filistin olayını İslâmî 
bir bilinç çerçevesi içinde bütüncül olarak 
ele almadıklarını söyleyebilirim. Daha çok, 
egemenlerin ürettiği dil üzerinden kurgulanan 
bir İsrail sorunu görebiliriz. Bana göre “Filistin 
sorunu” yok bana göre bir “İsrail sorunu” var. 
1979 tarihinden beri seyahat ediyorum, bunun 
büyük bir kısmı İslâm coğrafyasında gerçekleşti. 
İslâm dünyası topluluklarının zihinsel 
algılarına baktığım zaman, onlarla yahudilerin 
algıları arasında sadece nüanslar olduğunu 
söylemeliyim. Bu çok ağır bir eleştiri olacak ama, 
bence böyle.

Sizce bunun sebebi nedir?
Hayata nebevî bir bakış açısıyla, İslâmî bir 
bilinçle bakılmayıp yerele kapanılması ve 
sadece kendilerine ait olarak görme duygusu 
diyebilirim. Yani tek akla, tek ufka ve yerele 
kapanmış olma, her şeyi yerelden görme zafiyeti. 
Son Peygamber sadece ona inananlarla beraber 
bütün insanlığa aittir, âlemlere rahmettir. 
Reddetmek gerçeği değiştirmez. Son ilâhî mesaj 
da öyledir ve bütün insanlığa aittir.

Müslümanların geniş bakabilme, 
düşünebilme ve hissedebilme hususunda 
zafiyetleri olduğuna işaret ediyorsunuz, 
değil mi?

Aliya diyor ki, tevhid sadece Allah’ı birlemek 
değil aynı zamanda farklılıklarımıza rağmen 
özgür, eşit, barış, adaletle ve merhamet 
içinde birlikte yaşamamızın adıdır. Allah 
dileseydi herkesi aynı yaratırdı. Yani bizim 
seçemeyeceğimiz, tercih edemeyeceğimiz 
konularda birbirimize bir üstünlüğümüz 
yok. Üstünlüğümüz olduğu konu da Allah’ın 
takdirine aittir bize değil. Biz iyi insan olmak ve 

iyi insan kalmak konumundayız. En azından ben 
böyle düşünüyorum. Kudüs, bütün insanlığın 
farklılıklarıyla birlikte yaşayabilme umudunun 
adıdır. Eğer müslümanlar, hıristiyanlar ve 
yahudiler ortak geleceği beraber kurabilecekleri 
bir vasata konuyu götürebilirlerse, herkesin 
birbirinin mukaddesatına saygı duyduğu ve 
özgürce yaşayabildiği -ki Hz. Ömer’in Kudüs 
sözleşmesi bunu içeriyor- o vakit yeryüzünde 
barış ve esenlik olacak. İşte bunu gerçekleştirme 
umudun adıdır Kudüs. O yüzden sadece bir 
müslüman olarak biz sorumlu değiliz, bütün 
insanlık bu konuda sorumlu. Karar bütün 
insanlığa aittir. Biz onu bütün insanlığa mâl 
edebilirsek, bütün insanlığı bu konuda sorumlu 
tutabilirsek, gelecek selamın diliyle şekillenebilir. 
Bunun için çaba sarfetmeliyiz. Son saldırılarda, 
Batılı model -gerçi kendisinin Filistin asıllı 
olduğu söyleniyor- Gigi Hadid ve Balla Hadid 
diye iki kız kardeşin Filistin’e destek mahiyetinde 
paylaştıkları mesajı bir başka Ermeni asıllı 
model Kendall Jenner paylaşıyor ve fakat daha 
sonra silmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü 
özgür değil; ama vicdanen yapılanları doğru 
bulmuyor. Müslümanın, farklı inançların özgür, 
eşit, adalet, merhamet ve barış içinde yaşama 
güvencesini sağlama zorunluluğu vardır.

Filistin konusunda bütün İslâm toplulukları 
insanî yardımda bulundular ve bulunuyorlar 
ama hiçbiri siyasal yardımda bulunmadı ve 
bulunmuyor. Benim Arafat’ı ziyaret edişimdeki 
maksat da sadece insanî yardım değil, siyasal 
yardım, bir siyasal çözüm önerisi ortaya 
koyabilmekti. Ama maalesef bugüne kadar 
başarılı olamadık.

Dünya konjonktürel olarak da bunun 
içinden çıkamaz. Çünkü bu bir şeyleri 
besliyor aynı zamanda. Müslüman olan da 
olmayan da bütün dünya bu gerilimden bir 
şekilde besleniyor.

Alexandria Ocasio-Cortez Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresinde yer alan Hispanik 
bir parlamenterdir. Alexandria’ın Başkan Joe 
Biden’e yönelik eleştirisi önemlidir. Hispanik, 
Meksika asıllı kadının yaptığı, müthiş bir 
eleştiridir. Mesela yine yahudi asıllı Demokrat 
başkan adayı Bernard “Bernie” Sanders 
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Amerika’nın İsrail saldırılarına yönelik 
destek açıklamasını ağır biçimde eleştirdi ve 
Filistinlilerin desteklenmesini istedi. Ayrıca 
İrlanda’da IRA’nın siyasî kanadı olan Sinn 
Féin’in şu anda ki lideri Mary Lou McDonald 
Filistinlilere bir destek mesajı yayınladı. Batı’da 
da ve bütün dünyada vicdan sahibi insanlar var 
ve bu vicdan sahibi insanlar, tıpkı 2003’te Gazze 
Refah Mülteci Kampı’nda İsrail buldozerleri 
altında ezilerek öldürülen barış eylemcisi Rachel 
Corrie gibi bütün dünyanın umursamazlığına 
karşı tepki gösteriyorlar. Bütün dünyada, 
özellikle Batı’da Siyonist Yahudiliği eleştirmek 
suçtur. Eleştirirseniz işinizi kaybedebilirsiniz, 
özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz ve hatta her 
türlü haksızlığa uğrayabilirsiniz. Peki bunlar için 
kim mücadele edecek? İşte Filistinliler onlar için 
de mücadele ediyor. Onlar, hakkın ve hakikatin 
yanında olabilmek için mücadele ediyor. Hakkın 
da hakikatin de yanında olabilmek için sadece 
müslüman olmak şart değil, iyi insan olmak 
gerekir, vicdan sahibi olmak, hak ve hakikat 
yanında hizalanabilmek gerekir. Tıpkı Rachel 
Corrie gibi… Ne diyordu Rachel Corrie “Zulüm 
bizdense ben bizden değilim.”

Filistinliler bütün insanlık için ve onların 
özgürlükleri için mücadele ediyorlar. Sadece 
müslümanların izzet ve şerefi veya İslâm’ın 
kutsal beldesi Kudüs ve işgal edilmiş toprakları 
için değil, bütün insanlığın farklılıklarıyla 
birlikte yaşama umudunu korumak için 
mücadele ediyorlar. Ayrıca onlar, Siyonist 
Yahudiliğin uygulamaların ortaya çıkardığı 
yahudi düşmanlığına karşı da mücadele 
ediyorlar. Bunun için Kudüs meselesini 
önemsiyorum.

Sizce Filistinlilerin farkındalıkları bu kadar 
yüksek mi?

Kanaatimce Filistinliler mücadelelerinin 
ne anlama geldiğinin idraki içinde değiller. 
Onlar bu mücadelenin sonuçları, daha çok 
yereldeki sonuçları üzerinde duruyorlar yani ne 
yaptıklarının farkında değiller. İslâm dünyası 
toplulukları da henüz konuyu kavrayabilmiş 
değil. Birilerinin uyarması ve mücadeleyi 
insanlık bağlamına taşıması gerekir. Hep birlikte 
mücadele etmeliyiz.

Evet, 2013 tarihinde ilk defa Filistin, Hamas 
siyasî lideri Halit Meşal, Gazze’de bir meydanda 
bir milyondan fazla Gazze’liye hitap ettiğinde 
“Yahudiler bizim düşmanımız değildir. 
Komşumuz yahudilerle birlikte binlerce yıldır bu 
topraklarda barış içinde yaşıyoruz. Sorunumuz 
mukaddes beldemize saldıran ve topraklarımızı 
işgal edip bizi sürgün eden Siyonist İsrail 
Devleti’nin anlayışı ve uygulamalarıdır.” demişti.

Süleyman Gündüz olarak inancım: “Ve mâ 
erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn.” “Biz seni 
alemlere rahmet olarak gönderdik.” denilen 
bir peygamberin getirdiği tamamlanmış ilâhî 
mesajın inananı ve “millet-i İbrahim” anlayışı 
üzerinde olma zorunluluğumuzdur. Bütün 
insanlığı kuşatan bir peygamber ve ilâhî mesaj; 
bu mesajı yerelleştirdiğiniz anda semitik 
anlayışa sahip oluyorsunuz. Hz. Ömer “Medine 
Vesikası”ndan mülhem “Kudüs Sözleşmesi”ni 
yapıyor. Onu millet-i İbrahim anlayışı üzerinde 
temellendiriyor.

Bir başka örnek vermeliyim: Hepimiz 
İspanya’nın fethini, “Tarık Bin Ziyad 12 bin 
kişilik ordusuyla birlikte İspanya’ya çıkıp, 
80 bin kişilik Vizigotların lideri Rodrigez’in 
komutasındaki orduyu yendi.” şeklinde 
okuyoruz. Yerel bir kısım destekler olmasa 
bu kadar kısa sürede tüm İber yarımadasının 
fethi mümkün değildir. Tarık Bin Ziyad’ın en 
büyük destekçileri muvahhid hıristiyanlar yani 
Ariusçular ve buradaki yahudiler olmuştur. Biz 
bu kısmı hep ihmal ederiz. Çünkü zaferimize 
kimseyi ortak kılmak istemeyiz. Oysa birlikte 
başarma anlayışı, bütün insanlığı kuşatacaktır. 
Bir anlamda da Şeyh Hâce Yusuf Hemedanî, 
Şeyh Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş-i Velî, Hacı 
Bayram Velî, Tapduk Emre, Yunus Emre, Sarı 
Saltuk ve Şeyh Bedreddin’in ruhaniyetidir. 
Anadolu’nun İslâmlaşmasının en büyük 
dinamiğidir. Tarihe bir dönüp bakın Anadolu’ya 
gelen büyük bir göç yoktur. Anadolu’ya gelen 
Türklerin sayısı iki bin ile dört bin arasındaydı; o 
zaman Anadolu nasıl dönüştü? Fetihler, sadece 
düzen kurar.

Dünyanın vicdanını harekete geçirmek için 
siyasî girişimler de oluyor. 
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Bütün insanlığın vicdanını harekete 
geçirmek için kültürel anlamda neler 
yapıldı?

Bütün insanlığın vicdanını harekete 
geçirebilecek en önemli dinamiklerden biri 
Kudüs’ün kendisidir. Kudüs’ü tek bir ufka 
mahkûm etmeden bütün insanlığa mâl 
edebilecek bir kültürel zenginliği sağlayabilmek 
gerekir. İsrailli yahudi bir aktivist şöyle diyor: 
“İsrail hükümetinin hem Gazze’ye ve Kudüs’teki 
Filistinli mahallelerine yönelik saldırıları, hem de 
Batı Şerîa’da yeni yerleşim alanları kurarak işgal 
etme projeleri, yeryüzünde yahudilere yönelik 
kin ve nefreti yükseltmekte!” Bu konuda da 
masum yahudilerin de savunucusu olduğumuzu 
gösterebilmeliyiz, kanaatindeyim. Çünkü 
siyonist İsrail hükümetinin uygulamalarından 
dolayı, masum yahudi veya siyonist yahudi 
ayrımı yapılmaksızın yahudilere karşı büyük bir 
tepki oluşmaktadır bütün dünyada. Muhtemelen 
Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetindeki ifade de 
bir metafor olarak buna işaret ediyor: Bir 
ağacın arkasında saklanan yahudiyi ağaç dahi 
bildirecek. Yani bütün insanlığın yahudilerden 
nefret edeceği ile ilgili bir iklim oluşacak. Bunu 
da Siyonist İsrail’in siyaseti yapıyor. Bizim 
anlatmamız gereken şey her insanın dinini 
özgürce yaşayabilmenin teminatı Kur’an-ı Kerim 
ve bizzat Hazreti Peygamber’in uygulamalarıdır. 
Filistin toprakları orada yerleşik hıristiyanlara da 
yahudilere de Filistinlilere de yeterli miktardadır. 

Ancak tabii, yeryüzüne rahmet olarak 
gönderilen peygambere hakkıyla gönül verip 
onu idrak edebilirse o mesajı, zaten teslim 
olmuş olacak. İşin bir de öyle tarafı var, 
hakiki teslimiyet.

Elbette. Aklımızı ve kalbimizi genişletmemiz 
gerekir. Hz. Peygamber’in iki dili var. Bunlardan 
biri bütün insanlığı kuşatan dil. İkincisi, 
kendisinin getirdiği uygulamalara tâbî olan 
insanların neler yapmaları gerektiğini vaz 
eden dil. Ben Kur’an’ın dilinin daha çok 
bütün insanlığa hitap eden bir dil olduğuna 
inanıyorum: “Yâ eyyühe’n-nâs. Ey insanlar!” Bu 
bütün insanlığı özgür ve eşit kılan bir hitaptır. 
Hz. Peygamber’in hac ziyareti dönüşünde 
birlikte olduklarını peygamberlik görevini 

yerine getirdiğine dair tanıklığa çağırdığı veda 
konuşmasında ilk iki paragraf: “Ey İnsanlar!” 
olarak başlar. Oysa oradakilerin tümü 
müslümandı ve mantıken şöyle demeliydi: “Ey 
Müslümanlar”. Ama, öyle demedi. Neden? 
Çünkü tebliğ ettiği ilâhî mesaj tüm insanlığı 
muhatap alıyordu. Veda Haccı hitabesinin 
son bölümünde de hitap “Ey İnsanlar”dır. O, 
büyük atası Hz. İbrahim (a.s.) gibi davrandı. 
“Ey insanlar, ben peygamberlik görevimi yerine 
getirdim mi?” diyerek bunu bütün insanlığın 
şahitliğine sundu. Olumlu cevap alınca 
“Şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab!” ile bitirdi. 
Yükümlülüklerde “müminler ve ashabım” diye 
hitap etti. Bizler yükümlülüklerle daha çok 
meşgulüz, hitap tarzını hiç düşünmeyiz.

Ezbere gittiğimiz için.
Biz metnin içeriğinde sorumluluğumuzu 
ararız. Kimi muhatap aldığına dikkat etmeliyiz. 
Etnik mücadelelerin yoğun yaşandığı alanlara 
tanıklık ettiğim için; örneğin yukarıda 
Filistin mücadelesinde anlattığım gibi Bosna 
Hersek’in özgürlük savaşında destek olmak 
için benimle birlikte farklı inanç mensuplarını 
da gördüğümden meselelere biraz daha geniş 
açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum.

Tam da onlara dönelim mi, diyecektim. 
Kudüs’e ilk gidişinizden itibaren bu 
mücadelenin içinde olan insanlarla 
muhataplığınız var. Hem üst düzey isimlerle 
hem de yerel halkla. Onlarla yaşadığınız 
hatıra kabilinden şeyler var mı zihninizde?

Var tabii, olmaz mı! Maceraların yanı sıra; 
mahcup olduğum anlar da olmuştur. 2008 
tarihinde Gazze’yi ziyaret ettiğimde, yine 
Yeryüzü Doktorları olarak gitmiştik. Bizi 
Hamas’ın Başbakanı İsmail Haniye kabul 
etmişti. İsmail Haniye’ye Yaser Arafat’la olan 
ilk tanışıklığımı anlatmıştım. Demiştim ki, 
“1993’te Bosna Hersek sorununa barışçıl bir 
çözüm bulmak için İslâm Konferansı Örgütü 
merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın 
daveti üzerine Senegal’in Başkenti Dakar’da 
toplanmıştı. Baktım iki gündem maddesi var. 
Birincisi Lübnan-İsrail arasındaki tampon 
bölgede 450 Filistinlinin akıbeti. İkincisi 
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Bosna-Hersek savaşı. Benim arzum Bosna-
Hersek merkezinde tek gündemle toplantının 
açılmasıydı. Otelin lobisinde Yaser Arafat 
ile karşılaştım. Yanına gidip “Sayın Başkan 
İKÖ’nün tek gündemle yani sadece Bosna-
Hersek üzerine toplanması daha yararlı olacak. 
Siz 450 Filistinlinin akıbetine yönelik çağrınızı 
geri alsanız. 450 kişi! Oysa Bosna-Hersek’te 
bir günde bunun üç dört misli insan ölüyor, 
binlercesi yaşadıkları toprakları terk etmek 
zorunda kalıyor” dedim. Bunun üzerine İsmail 
Haniye bana demişti ki, “Sen o 450 kişiyi tanıyor 
muydun?” “Yok hayır tanımıyordum, yani işte 
Filistinliler...” dedim. Gülümsedi, “Onlar bizdik!” 
dedi. Çok mahcup olmuştum. Bir anda onların 
ölümünü isteyen bir adam gibi olmuştum.

Son karşılaşmamızda onlara şu telkinde 
bulundum: Topraklarınızı işgal edenlere karşı 
mücadeleniz önemli ve kutsaldır, ama komşunuz 
olan yahudiyle hiçbir probleminizin olmadığını 
yüksek sesle dile getirmelisiniz. “Filistinlilerin 
binlerce yıldır barış içinde birlikte yaşadıkları 
yahudilerle hiçbir sorunu yok.” demiştim Şimon 
Peres’e. Bugünkü mevcut Siyonist aklın bu 
topraklarda uzun süre kalıcı olmadığını, özellikle 
hıristiyan dünyanın, hıristiyan siyasî aklının 
Siyonist yahudilerin yed-i eminleri olarak 
burada bulunduklarını söylemiştim. “Uzun süre 
burada kalıcı değilsiniz.” demiştim. “Nasıl yani?” 
diye sormuştu. “Üç tarafınız müslümanlarla 
çevrili. Güneyde Mısır, doğuda ve kuzeyde 
Suriye, Ürdün ve Lübnan. Batınız da deniz. 
Bugün müslümanların bir ittifakı yok, evet 
ama bunun yarın olmayacağı anlamına gelmez. 
Bunun için yapmanız gereken şey şiddet ve 
korku ile Filistinlileri yıldırmak yerine -ki onlar 
korku eşiğini aşıyorlar, artık korkmuyorlar- 
onları anlamak, nerede hata yaptığınızı bulmak 
ve onlarla birlikte yaşayabileceğiniz bir vasatın 
inşacısı olmanızdır.” demiştim. Aşağı yukarı 
Filistinli yetkililere de önerdiğim şey bu.

2002-2020... Yirmi yıl nerdeyse. Bu süreç 
içerisinde gidip gelirken gördüğünüz, tespit 
ettiğiniz hem kültürel hem gündelik hayatla 
alâkalı farklılıklar oldu mu, siyasetin 
şekillendirdiği?

Şöyle diyebilirim, dünya değişiyor, gelişiyor. 
Özellikle enformasyonun bu kadar hızlandığı 
bir dönemde, haksızlıklara karşı daha fazla 
vicdanın dayanamayacağını, bir pozisyon 
alabileceğini görmeliyiz. Genç kitle daha da 
akışkan. Benim kuşağım -ki bugün dünyayı 
yöneten kuşak benim kuşağım- yönetebilirliğin 
en kolay yolunun gerilim kaos ve şiddetten 
geçtiğini düşünüyor ve bunun üzerinden 
yürüyor. Ama özellikle bu dijital dünyanın 
inşa ettiği yeni kuşak daha barışçıl, daha 
dayanışmacı ve daha paylaşımcı bir anlayışa 
sahip. Çünkü ihtiraslı değil, zaten onun için 
suçlanıyorlar, “Aman Allahım!” deniliyor, 
“Bunlar çok vurdumduymazlar!” Ben aksine 
bunu çok önemli ve değerli görüyorum. Her gün 
insan öldürmekle insanoğlunu bir yere kadar 
götürebilirsiniz. Bir müddet sonra insan insanla, 
insan olarak yüzleşiyor. Özellikle yahudi gençler 
içinde bunun geliştiğini ve sorguladıklarını 
görüyorum.

Ümit verici...
Benim tespitlerim bu yönde, bunu görüyorum. 
Filistin topraklarında da birlikte yaşamayla 
ilgili bir anlayışın yavaş yavaş geliştiğini 
söyleyebilirim. Ama işgal edilmiş topraklar ve 
mukaddesatlar konusundaki hassasiyet devam 
ediyor. Bu konuda benim de hassasiyetim 
devam ediyor tabii. Aşırı ve elbette çok marjinal 
gruplar var. Sosyal medya üzerinde daha çok 
o grupların öne çıktığını görüyoruz. Ancak 
siyonist yahudilere karşı direnen yahudileri de 
görmemiz gerekiyor. Ortak olduğumuz alanları 
geliştirmemiz gerekiyor. Nitekim sürekli gerilim 
üzerinden yürümüş olan siyaset de hem Filistin 
tarafında hem de İsrail tarafında yavaş yavaş 
bir bıkkınlığa sebebiyet veriyor. Uygarlıklıkların 
tektipleştirilmesi ve yerele kapanması sözkonusu 
bugün. Bu da gerilimi ve kaosu daha çok 
derinleştiriyor. Müslümanların elinde bunu 
aşmayı sağlayacak çok sağlam enstrümanlar 
var ve bunun en önemli merkezinin de Kudüs 
olduğunu düşünüyorum. Kudüs’te sadece 
müslümanlar yaşıyor olsaydı, yahudiler ve 
hıristiyanlar hiçbir şekilde ziyaret edemeseydiler, 
bu şehir üzerinde anlatabileceğimiz öykülerimiz 
olamazdı, tek tipleşir, çoraklaşır ve çölleşirdi. 
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Kudüs’ü anlamlı kılan farklılıklarımızla birlikte 
var olma umududur.

Gerilimden besleniyor diyorsunuz. 
(Gülüşmeler) Latife!

Gerilim onun kutsiyetine olan inancı sarsıyor, 
farklılığı değersizleştiriyor. Aslında Kudüs’ü 
farklılık zenginleştiriyor. Değilse, Mekke ve 
Medine ziyaretlerimiz gibi birbirimize hac 
anılarımızı anlatırdık. Kaldı ki Hac da İbrahim’in 
mesajı olarak baktığımızda bütün insanlığa 
yapılmış bir çağrıdır. Hz. Peygamber’in yaptığı 
da bir önceki çağrıya uymaktır.

Kudüs’e gittiğinizde siz neler 
hissediyorsunuz? Şehirlerin ruhu vardır 
hatta kokusu. Siz de böyle düşünüyor 
musunuz?

Tabii ki öyle. Kudüs çok tanrılı şehir panteonunu 
yerle bir etmiş tevhidî inançla yoğrulmuş 
isyankâr bir şehirdir. Yeryüzünde ilk insandan 
bugüne kadar gelmiş geçmiş ve egemenlik 
iddiasında olmuş, toplumlar bu şehri ele 
geçirmeye çalıştılar. Ve bu şehirde sadece 
tevhidî inanca, İslâm inancına sahip kimselerin 
mabedleri ayakta kaldı. Hz. Adem (a.s.)’den 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar gelmiş olan 
bütün peygamberler ya bu şehirde yaşamışlar 
ya bu şehir için yola çıkmışlar ya da gelip bu 
şehirden geçmişlerdir. Onun için bana göre 
Kudüs’ün dar ve dolambaçlı sokaklarında 
bütün peygamberlerin ayak izlerini takip eder, 
elinizi nereye uzatsanız bir peygamberin eline 
dokunmuş olursunuz. Hâlen Kudüs’ün bütün 
mabedlerinde ister tahrif edilmiş ister hakikatini 
korumuş olsun peygamberlerin getirdiği ilâhî 
mesajlar okunur. Bütün peygamberler Kudüs’ü 
bir işçi gibi çalışarak inşa ettiler.

Kabe’ye gittiğinizde sadece tavaf alanında 
olağanüstü bir duyguya kapılırsınız. Mimarî 
olarak da cezbedecek bir eser değildir; 
zaten onun öyle oluşu yaratıcının varlığını 
hissedebilmemizi sağlıyor. İmam Şafiî “Ben 
Mescid-i Aksâ’da itikâfa girmekten büyük 
haz alıyorum.” deyince öğrencileri üzülürler 
ve “Mescid-i Nebevî’de itikâfa girmekten 
haz almıyor musunuz?” diye sorarlar. O da 
“Ben Mescid-i Nebevî’de bir peygamberin 

kokusunu alıyorum ama Mescid-i Aksâ’da 
bütün peygamberlerin kokusunu alıyorum”. 
Onun için olağanüstü etkileyici bir şehir. Sadece 
müslümanlar için değil hıristiyanlar ve yahudiler 
için de öyle. Kudüs’te, çatışmanın ve gerilimin 
dünyasından sıyrılarak bakmayı, duvarlarını 
dinlemeyi, -taş plaklara bir iğneyi sürer gibi- 
binlerce yıllık sesleri duymaya çalışıyorum. 
İnsanlığın bu şehrin üstünde hakimiyet kurmak 
için çok kan döktüğünü biliyorum. Oysa şehrin 
adı Daru’s-Selâm’dır. Barış ve esenlik şehri 
anlamına gelir.

Elbette şehrin içindeki bütün gerilimi 
görüyorum. Ben de insanım. Saldırıları, haksız 
uygulamaları, sataşmaları, omuz atmaları... 
Gözümün önünde 14 yaşında bir çocuğun 
öldürülmesine şahitlik etmişim. Ama buna 
rağmen onu bir köşede tutuyorum ve benim 
Kudüs’ümü onlardan ayırıyorum. Geleceğe dair 
umutlanırım, “an”a dair de ümitsizliğe kapılırım. 
Gel-gitlerim olur elbette.

Benim için Kudüs çok farklıdır. Kudüs’e öyle 
“Gidiyorum” diyerek gidilmez. Birçok kez plan 
yaptım gitmek için. Ama 2002’de nasip oldu. 
Kudüs her zaman bir çağrıdır. Her yere seyahat 
edebilirsiniz. Ama üç mabede seyahat edilmez 
ziyaret edilir.

Yeryüzünde mütevazı hacılar, seyyahlar, şairler, 
öykücüler, romancılar veya edebiyatçılar, 
ressamlar, gravür sanatçıları, fotoğrafçılar, 
sinemacılar o şehirden ilham almaya gelirler. 
Onun için ben onu yahudilerin siyasî gerilimine 
kurban etmek istemem doğrusu. Müslümanlar, 
hıristiyanlar, yahudiler ortak bir geleceği beraber 
kurmadıkça bu bölgede bir barış olmayacak. 
Dünya barışının zembereği Kudüs’te kuruldu. 
Yani Kudüs barışa eriştiği an bütün dünya 
rahatlayacak. Değilse bu gerilim, bu şiddet, bu 
çatışma bir şekilde devam edecek. Barışın dilini 
sadece müslümanlar sağlayabilir. Bunu semitik 
bir anlayışla gerçekleştiremezler.

Kudüs, farklılığımızı zenginlik idraki içinde 
birlikte yaşama umudunun adıdır. Kurban 
edilmesine izin vermemek gerekir. Sorumluluk 
özelde müslümanlara, genelde tüm insanlığa 
aittir. 
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rekabet alanı şeklinde tasarlanmıştır.2 Genelde 
Filistin özelde Kudüs ise bu rekabet ortamında 
önemli bir yer tutmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı arifesinde Filistin’de 
Basra’daki gibi “neft” bulunmamaktaydı. Fakat 
Hindistan ticaret yolu üzerinde geliştirilmeye 
açık, iç bölgelerle olan ticarî etkinlik potansiyeli 
yüksek Gazze, Hayfa, Yafa gibi önemli limanları 
vardı. Ayrıca bu liman şehirlerinin, İngiltere’nin 
1881’den itibaren fiilen tam hâkim olduğu 
Süveyş Kanalı’na olan coğraf î yakınlığı buradaki 
ticaretin güvenliği açısından elzemdi. Herhangi 
bir büyük gücün kontrolüne girmemeliydi. 
Bunların yanı sıra Kudüs şehrinin üç semavî din 
açısından değeri İngiltere’yi teşvik etmekteydi. 
İngiliz bürokratlara göre Kudüs işgal edildiğinde 
üzerinde güneş batmayan imparatorluk söylemi 
dinî açıdan da perçinlenecekti. Ayrıca İngiltere, 
Kudüs’ün Türk-İslâm devletleri ile haçlıların 
geçmişteki mücadelesinin merkezinde yer 
aldığı tarihî hesaplaşmayı yaparak Batı’daki 
liderliğini tescil etmek istemiştir. Nitekim İngiliz 
bürokratlar Kudüs’ü işgal etmelerini son haçlı 
seferi olarak değerlendirmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlaması, İngiltere’nin bu hedeflerini 
gerçekleştirecek fırsatı sunmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin, Almanya yanında 
Birinci Dünya Savaşı’na girme kararı alması, 
Ortadoğu ve Filistin’in ne olacağı konusunda 
İngiltere’nin faaliyetlerini hızlandırmıştır. Bu 
nedenle İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nda çalışan 
diplomatlar 1915’ten itibaren Filistin hakkında 
Başbakan Lloyd George’ye raporlar sunmuştur. 
Bu raporlar, İngiltere’nin Ortadoğu ve Filistin’de 
hangi gruplarla müttefiklik ilişkisi kurması 
gerektiğini içermiştir. Kurulan müttefiklikler 
uluslararası alanda Fransa, yerelde ise “Arapların 
tamamını” temsil ettiğini düşündükleri Şerif 
Hüseyin ailesi ve yahudi milliyetçiliğini savunan 
Dünya Siyonist Organizasyonu’dur. Bu üç 
müttefike verilen vaatlerin ortak noktası ise 
Osmanlı Devleti’nin Mısır, Süveyş Kanalı, 
Suriye, Irak ve Filistin’de yenilgiye uğratılarak 
Anadolu içlerine itilmesidir. Fransa’ya Büyük 
Suriye, Şerif Hüseyin ailesine halifeliği içeren 

İngiltere Sanayi İnkılabı ertesinde uluslararası 
ticarete hâkim olma konusunda hızlı hareket 
edecek kabiliyetlere erişmiştir. Hindistan-
Asya ekseninde yoğunlaşan deniz ticaretinde 
ciddi sermaye birikimi sağlamış ve üzerinde 
“güneş batmayan imparatorluk” ünvanına sahip 
olmuştur. İngiltere’den yola çıkan ticarî gemiler 
Akdeniz üzerinden Kıbrıs, Süveyş Kanalı’na 
oradan Hindistan’a, Asya kıtasına erişmiştir. Adı 
geçen bu yerlerde 1878’den itibaren İngiltere 
hakimiyeti pekişmeye başlamıştır. İngiltere’nin 
deniz hakimiyetini limanlara sahip kara ticareti 
ile desteklemesi ve bu sömürge gelirlerini 
koruyabilecek güvenlik zinciri kurması 
gerekmekteydi. Bu noktada Osmanlı Devleti’nin 
yönetim merkezinden uzak sayılabilecek Arap 
toprakları, körfezleri, limanları ve bunlara bağlı 
iç bölgedeki şehirler dikkat çekmiştir. Nitekim 
İngiltere öncelikle saha araştırmasına yönelmiş 
bu coğrafyayı kendisine göre tanımlama ihtiyacı 
duymuş ve “Ortadoğu” kavramını icat etmiştir. 
Kavram İngiltere’nin toprağa dayalı sömürge 
siyasetine göre belirlenen stratejileri etrafında 
kullanılmış ve kendi coğrafyasından Hindistan’a 
bakarken görülen bölgeyi tarif etmiştir. Ayrıca 
Ortadoğu Rusya, Fransa ve Almanya gibi büyük 
güçlerin Hindistan’a erişmesini engelleyecek bir 
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daha yaşanmıştır. Fransa-İngiltere arasında 
16 Mayıs 1916’da Ortadoğu’da iki devletin 
paylaşımını ön gören Sykes-Picot gizli anlaşması 
imzalanmıştır. Fransa, buna dayanarak Filistin’in 
de dahil olduğu Suriye’de hak iddia etmiştir. 
Hatta Fransa Dış İşleri Diplomatı Jules Cambon 
“koşulların izin vermesi durumunda Filistin’de 
yahudi yerleşimini desteklediğini” ifade eden bir 
mektubu 4 Haziran 1917’de Siyonistlerin Rusya 
temsilcisi Nahum Sokolow’a göndermiştir.6 
Bu mektup resmî devlet evrakı olmamasına 
rağmen Fransa’nın, Siyonistlerin projelerine 
destek verdiğinin bir göstergesidir. Balfour 
Deklarasyonu yayınlanmadan önce İngiltere 
Dış İşleri Bakanlığı’na bu bilginin ulaşması 
önemlidir. Ayrıca Weizmann Sykes-Picot 
Anlaşması’nı öğrenmiş ve İngiltere’nin Filistin’i 
Fransa’ya bıraktığı değerlendirmesini yapmıştır. 
Bu durum ve Fransızların, yahudilere destek 

büyük bir Arap Devleti ve Dünya Siyonist 
Organizasyonu’na Filistin’de bir yahudi yurdu 
vaat edilmiştir. İç içe geçen üç vaat kimseyi red 
etmeden gerçekleştirilmeliydi.

Lloyd George, Filistin’de Dünya Siyonist 
Organizasyonu’yla birlikte hareket etmiştir. 
Theodor Herzl’in 1904’te ölmesiyle Siyonistlerin 
liderliğine 1905’te Manchester Üniversitesi 
Kimya Fakültesi öğretim üyesi Chaim 
Weizmann geçmiş ve hareketin merkezini 
İngiltere’ye taşımıştır. Bu tarihten itibaren 
Weizmann, başta İngiliz olmak üzere diğer 
Batılı bürokratlara, siyasetçilere ve gazetecilerle 
Siyonizm’in hedeflerini anlatarak onlardan 
yardım istemiştir.3 Örneğin Weizmann, 
Arthur James Balfour ile 1906 İngiltere genel 
seçimleri esnasında, İngiltere kabinesine 
sunduğu “Filistin’in Geleceği” isimli raporunda 
Siyonistlerle iş birliğini savunan yahudi 
kimliğine mensup Sir Herbert Samuel ile 10 
Aralık 1914’te ve o dönem Maliye Bakanı olan 
Lloyd George ile 15 Ocak 1915’te tanışarak 
Filistin’e dair Siyonist tezlerini aktarmıştır. Bu 
tezlere göre Filistin’de Batı ülkelerinde yetişen 
Siyonist kadrolarla tampon bir devlet olarak 
inşa edilecek bir “yahudi yurdu”, Süveyş Kanalı 
bölgesinde İngiltere’nin sadık bir müttefiki 
olacaktı. Ayrıca yahudi sermayesi ve ABD’de 
yer alan Dünya Siyonist Organizasyonu üyeleri 
İngiltere adına girişimlerde bulunabilecekti.4 Bu 
ilişki ağı Ocak 1915 itibariyle anlam kazanmıştır. 
Çünkü adı geçen bürokratlar İngiltere’de 
kurulan savaş kabinesinde üst düzeyde görev 
almışlardır. Arthur Balfour Dış İşleri Bakanı, 
Lloyd George başbakan olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin patlayıcı 
ihtiyacını gidermek amacıyla araştırmalar 
yürüten Weizmann barutun ham maddesi 
Aseton’u üreterek bunu başarmış ve İngiliz 
devletine bağışlamıştır. Savaş esnasında 
gerçekleşen bu gelişme Lloyd George’un 
İngiltere kamuoyunda elini güçlendirmiştir. 
Dostu Weizmann’a Filistin’in geleceğinin 
İngilizlerle yahudilerin birlikte belirleyeceğini 
ifade etmiştir.5 Bu esnada önemli bir gelişme 
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Lordlar Kamarası basın ofisi yayınlanmak 
üzere belgenin aslından üretilen fotokopisini 
gazetelere göndererek dünya kamuoyuna ilan 
etmiştir.9 Bu tarihten itibaren deklarasyon 
savaş sonrasında Filistin’e dair yapılan paylaşım 
toplantılarında, resmî belgelerde geçerli hukukî 
belge haline gelmiştir. Artık İngiltere Filistin’de 
yahudi nüfusunun arttırılarak siyasî bir kimliğe 
dönüştürülmesinden sorumluydu. 

Aynı döneme denk gelen diğer bir hamlede ise 
Lloyd George, Mısır Sefer Kuvvetleri sorumlusu 
General Edmund Henry Hynman Allenby’den 
1918 yılı Noel kutlamalarına kadar Kudüs’ü 
işgal ederek İngiltere halkına ve hıristiyan 
alemine hediye etmesini istemiştir. Nitekim 
Allenby 9 Aralık 1917’de Kudüs işgal edilmiş 
ve 11 Aralık 1917’de teslim alınmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin Filistin’i yönetmek için kullandığı 
ana merkezlerin başında gelen Kudüs’ün işgali 
ertesinde Filistin ve çevresindeki bölgelerin 
moral açıdan ele geçirilme süreci hızlanacaktı. 
Allenby, askerî harekâtlarına devam ederek 23 
Ocak 1917’ye kadar güney Filistin’i, 23 Eylül 
1918’de Hayfa’yı, 1 Ekim 1918’de Şam’ı ve 8 
Ekim 1918’de Beyrut’u işgal etmiş ve üç parçaya 
ayrılan “İşgal Edilmiş Düşman Toprakları” adıyla 
askerî idare kurulmuştur.10

Osmanlı Devleti’nin askerî açıdan bölgeden 
çekilmesi, dünya savaşının sona ermesi 
sonrasında barış konferansları başlamıştır. 16-
25 Nisan 1920’de Fransa ve İngiltere arasında 
yapılan San Remo Konferansı’nda Filistin’in 
İngiltere’nin mandaterliğine verilmesi üzerinde 
anlaşılmıştır. Böylelikle 1917 işgalinden beri 
Filistin’de süren İngiliz askerî yönetimi yerini 
sivil manda yönetimine bırakmıştır. Lloyd 
George, Yüksek Komiser olarak Weizmann’ın 
yakın dostu Sir Herbert Samuel’i 1 Temmuz 
1920 itibariyle atamıştır. Ayrıca 24 Temmuz 
1922’de Milletler Cemiyeti Filistin için manda 
belgesini onaylamıştır. Belgenin 2, 4, 6, 7 ve 11. 
maddeleri ile İngiltere Filistin’de yahudi ulusal 
evinin gelişmesini kolaylaştıracağını taahhüt 
etmiştir.11 Böylelikle Balfour Deklarasyonu’yla 

vereceğini açıklaması İngiltere’nin de resmî bir 
vaatte bulunması sürecini hızlandırmıştır. 

Genel literatürde geçen “İngiltere Balfour 
Deklarasyonu’nu hazırladı ve yayınladı.” 
şeklindeki bilgilerin aksine Deklarasyonu, Dünya 
Siyonist Organizasyonu üyeleri hazırlamıştır. 
Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanma süreci 
İngiltere Dış İşleri Bakanı Arthur Balfour’un 
19 Haziran 1917’de Weizmann’ı ve Lord 
Rothschild’i davet etmesiyle başlamıştır. 
Balfour, Siyonistlerden Filistin için taleplerini 
içeren bir bildiri hazırlayarak kendisine 
vermelerini istemiştir. Bu talepleri yayınlanmak 
üzere İngiltere Savaş Kabinesi’nin onayına 
sunacağını belirtmiştir. Weizmann, deklarasyon 
içeriğini hazırlamak üzere Nahum Sokolow’un 
başkanlığında İngiltere Siyonistlerinin önde 
gelenlerinden Simon Marks, Israel Moses Sieff, 
Leon Simon, Harry Sacher, J. Ettinger, Lord 
Rothschild bir komisyon kurmuştur. İngiltere 
kabinesine sunulmak üzere 4-17 Temmuz 
1917 arasında üç metin etrafında tartışmaların 
yaşandığı toplantılar yapılmıştır. Lord 
Rothchild, hazırlanan metni İngiltere Dış İşleri 
Bakanı Arthur Balfour’a 18 Temmuz 1917’de 
göndermiştir.7

Metin savaş kabinesine gelmeden önce 
Balfour, Lord Miller, Lord Curzon, Mark Sykes, 
Edwin Montagu gibi bürokratlar arasında 
yapılan toplantılarda tartışılmış ve metne son 
hali verilmiştir. Aynı zamanda bu hali ABD 
başkanı Wilson’a da sunulmuş ve onun onayını 
içeren telgrafı 17 Ekim 1917’de İngiliz Dış 
İşleri Bakanlığı’na ulaşmıştır. Sonuçta savaş 
kabinesinin 31 Ekim 1917’de gerçekleşen 
toplantısına katılan Arthur Balfour, Lloyd 
George, Robert Cecil, Lord Curzon, Lord 
Miller ve Mark Sykes Balfour Deklarasyonu’nun 
ilan edilmesine karar vermiştir.8 Deklarasyon 
2 Kasım 1917’de Siyonistler adına Lord 
Rothshild’e gönderilen mektup ile Filistin’de 
yahudilere bir ulusal yurt kurulması çabasının 
İngiltere hükümeti tarafından destekleneceği 
belirtilmiştir. Aynı zamanda diğer müttefikleriyle 
yapılan görüşmeler gizli tutulmasına rağmen 
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ortaya çıkan fiilî vaat uluslararası hukuk ile de 
garanti altına alınmıştır. 

1920-1948 yılları arasında Filistin’e atanan 
Yüksek Komiserler Filistin’in demografik 
yapısını aldıkları resmî kararlar ile değiştirmiş ve 
Osmanlı Devleti idaresinde illegal sayılan yahudi 
göçleri yasal bir zemine kavuşturulmuştur. 
Ayrıca Filistin’de oluşturulan göç, bayındırlık, 
danışma meclisleri gibi her resmî kurumda 
Siyonistlerin onayladığı yahudi bürokratlar 
görev almaya başlamıştır. Siyonist Organizasyon 
politik kurumsallaşmaya doğru yol alırken 
müslüman/hıristiyan Araplar bu süreçten uzak 
kalmıştır. Çünkü İngiliz komiserler Araplara 
aynı ekonomik, siyasî, toplumsal şartları 
sunmamıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 400 yıl 
adalet, barış, dinî inanç özgürlüğü ve çoğulcu 
idare etrafında yönettiği Kudüs ve Filistin, 
İngiltere tarafından işgali ertesinde tek tipçi bir 
yönetim yapısına evirilen sürece girmiştir. 
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Kudüs’ün 
Uluslararası 

Statüsü

Arş. Gör. Fatma Zehra TOÇOĞLU1

Kudüs insanlık tarihinde üzerinde en çok söz 
söylenen şehirlerden biridir. Bir şehirden çok 
daha ötesi, tarih öncesi ve sonrasını içinde 
buluşturan evrensel bir mekândır. Kutsal 
kitaplarda övgüyle bahsedilen Kudüs, üç din 
için de özel bir yere sahiptir. Dünyanın merkezi, 
dünya tarihinin dayanak noktası da kabul 
edilen bu mağrur vilayet ne yazık ki yarım 
asrı aşkın süredir üzerinde en çok tartışma 
ve mücadelenin yürütüldüğü yerlerden biri 
olagelmiştir. 

Öyle ki Filistin/İsrail sorunu Ortadoğu’daki 
sorunların temelinde yatmaktadır. Bu mesele 
tek bir parçadan oluşan konu değildir ve pek çok 
farklı dinamik ve alt yapıyı da barındırmaktadır. 
Ancak sorun uluslararası siyaset noktasında 
farklı yorumlara maruz kalmakta ve çözümü 
ertelenmiş bir hal almaktadır. Esas olarak 
sorunun organik kökleri geçmişe dayanmaktadır. 
Bu noktada meselenin çözümüne dair “iki 
devletli çözüm konusu” ve “Kudüs’ün statüsü” 
önemli başlıklar arasında yer almaktadır. Her 
bir konu ayrı ayrı önem arz etmektedir ancak bu 
yazıda meselenin uluslararası hukuk boyutu ele 
alınacaktır. Şüphesiz ki Ortadoğu barış sürecinin 
düğümlendiği temel konu da Kudüs’ün hukukî 
statüsüdür. 

Tarihsel süreçte haçlı işgaliyle kesintiye 
uğrayan dönem haricinde 1917 yılına kadar 

Kudüs müslüman yönetimi altında kaldı. 
Ancak 1917 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin 
himayesinde olan Kudüs I. Dünya Savaşı daha 
bitmeden İngilizler tarafından işgal edildi. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçası olan Filistin 
topraklarında bir “Yahudi ulusal anayurdu” 
kurulması 1917’de Balfour Deklarasyonu 
ile desteklendi. Bu deklarasyon Arap-İsrail 
çatışmasının dönüm noktasını oluşturmaktadır. 

Deklarasyon 1920 yılında yapılan San Remo 
Konferansı’nda İngiltere’nin müttefikleri 
tarafından kabul edildi ve Milletler Cemiyeti 
tarafından İngiltere’ye verilen manda yetkisinin 
maddelerine dahil edildi.2 Deklarasyon 
yayınlandığında Filistin’deki Yahudi nüfusu Arap 
nüfusunun %10’undan daha azdı ve İngiltere 
kanunen Araplara ait olan toprakları Yahudilere 
söz veriyordu. Toprak mülkiyeti, kültür ve dil 
itibariyle yüzyıllardır Arap olan topraklar mutlak 
bağımsızlığı hak ederken sahiplerinin rızası 
olmadan Yahudilere verilmesi hükümsüzdü.3 
1922 yılında Milletler Cemiyeti’nin gözetim ve 
denetimi altında kurulan bu manda yönetimi 
1947 yılına kadar devam etti ve İngiltere’nin 
ayrımcı tutumları bölgede gerilimin yüksek 
olmasına neden oldu.

Bir grup Arap lideri karara itiraz ederek 
manda rejimini kabul etmediklerini bildirdiler, 
ancak İngiliz hükümeti bu karardan taviz 
verilmeyeceğini duyurarak Milletler 
Cemiyeti’nin 23. maddesine de aykırı4 olan bu 
manda yönetimini onayladı. Filistin manda 
yönetimi altına alınırken Kudüs’ün statüsüne 
dair özel bir hüküm yoktu ve 13-14. maddelerde 
“manda yönetimi tarafından kutsal mekanlara 
ilişkin hak iddialarını incelemek üzere Milletler 
Cemiyeti’nin onayına sunulacak özel bir 
komisyon kurulacaktır.” maddesine binaen 
kutsal mekanlara dair güvence getirildi.5 Fakat 
bahsi geçen komisyon hiçbir zaman kurulmadı. 

1929 yılında yahudilerin Ağlama Duvarı 
dedikleri Burak Duvarı’na kışkırtıcı şekilde 
saldırması sonucunda ortamın gerilmesiyle 
başlayan olayları araştırmak için gelen komite 
bu alanların “müslümanlara ait olduğunu ve 
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yahudilerin başka herhangi bir talebi olmadan 
sadece dua edebileceklerini” bildirdi.6 Ancak 
sonraki süreçte de bölgede Araplar ile Yahudiler 
arasında artan çatışmalar şiddetlenmeye başladı. 
Manda koşulları işlemez haldeydi. İngiltere 
çatışmaları sona erdirmek için 1937 yılında 
Peel Komisyon raporunu hazırladı. Bu rapor 
Filistin’in bölünmesinden ve bağımsız Arap 
ve Yahudi devleti kurulmasından bahseden 
ilk somut planlardan biriydi. Bu raporda 
ayrıca Kudüs’ün İngiliz manda yönetimi 
altında kalması yönünde tavsiye verildi. Bu 
bağlamda Kudüs, bir bütün olarak Filistin 
topraklarının parçası görüldü. Bu zaman 
içerisinde uluslararası ve bölgesel ortam “hazır” 
olmadığı için Kudüs’e nihaî bir statü hukuken 
kazandırılamadı ve İngiltere meseleyi Birleşmiş 
Milletler’e devrederek geri çekildi.7 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin Özel 
Komitesini (UNSCOP) kurarak Filistin’deki 
durumun incelenmesini talep etti. Sunulan 
iki farklı rapor neticesinde Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 29 Kasım 1947 yılında kabul 

edilen 181 sayılı taksim kararı ile Arap ve 
Yahudi olarak iki devletin kurulmasını ve 
Kudüs’ün BM himayesinde “uluslararası 
bölge” olarak kalmasını kabul etti ve Kudüs’e 
vali atanmasına karar verdi. Alınan bu karar 
Milletler Cemiyeti’nin 22. maddesinde geçen 
“Filistin halkının kendi geleceğini belirleme 
hakkının” göz ardı edilmesi ve açık bir ihlaliydi. 
Öyle ki Filistinlilerin toprak üstünlüğü ve 
nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmasına 
rağmen alınan bu karar hukuken geçersiz 
sayılmalıydı. Ancak BM Genel Kurulu’nda bu 
kararın yeterli oyu olması için ABD ve Siyonist 
lobileri ülkelere baskı politikaları uyguladı. Arap 
devletlerinin itirazlarına ve self determinasyon 
prensibine rağmen -ve hatta BM “devlet 
kurma” gibi bir yetkisi olmadığı gibi- bu kararın 
alınmasında ABD’nin bazı ülkeleri tehdit etmesi 
de BM anlaşmasının 2/4. maddesine aykırı8 bir 
durumdur. 

İngiliz yönetimi ve daha sonrasındaki süreçle 
birlikte Yahudi göçleri ve toprak alımları ile 
desteklenen otuz yıllık sömürge yönetimi 

I. Dünya 
Savaşı’nı 
hazırlayan 
şartlar
muvacehesin-
de Ortadoğu 
ve elbette 
Kudüs 
üzerinde 
planları 
olan sadece 
İngilizler 
değildi. Alman 
Kayzeri II. 
Wilhelm 
Kudüs ziyareti 
esnasında 
Kubbetü’s-
Sahra’da. 
Tarih 27 Ekim 
1898.
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sonrası yaşanan haksız bir BM bölme planı, I. 
Dünya savaşının kaybedilmesi, Filistin’in işgal 
edilmesi, İngiliz yönetiminin de destekleriyle 
yahudilerin devletleşme sürecini tamamlamaları 
ile 1948 yılında İsrail devleti kuruldu. Filistin 
topraklarında İsrail devletinin kurulması 
uluslararası hukukun kuralı olan her halkın 
“kendi kaderini tayin etme hakkına” aykırıdır. 
İsrail devletinin ilan edilmesinin ardından bazı 
ülkeler tarafından kabul edilmesi Filistinlilerin 
tepkilerini arttırdı ve akabinde Arap ülkeleri 
İsrail’e savaş açtı. Yaşanan savaş neticesinde 
Kudüs ikiye bölündü, doğu kısmı Ürdün 
himayesinde kalırken batısı İsrail’in eline 
geçti ve çok sayıda Filistinli yerlerinden edildi. 
Yaşanan gelişmelere binaen 11 Aralık 1948’de 
BM Genel Kurulu 194 sayılı kararı kabul ederek 
“yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş 
hakkından, Kudüs’ün uluslararası statüsünden 
ve kutsal mekanların korunmasından” 
bahsediyordu. Ancak İsrail pek çok kararı ihlal 
ettiği gibi bu kararı da uygulamadı ve tüm resmî 
kurumlarını Kudüs’e taşıma kararını aldı. Bu 
bağlamda Kudüs’ün statüsü hukukî çözümü 
sağlanmayan ve her geçen gün derinleşen 
mesele olagelmiştir. Öyle ki belirsizlik ve kaosun 
hâkim olduğu bir ortamda 23 Ocak 1950’de 
İsrail parlamentosu (Knesset) Kudüs’ü başkent 
ilan etti. 

1948’de yaşanan bu gelişmeler, İsrail’in bölge 
ülkeleri ve Filistin ile hep çatışma halinde 
olması durumu 1967 yılına kadar devam etti 
ve Kudüs’ün statüsünde bir değişiklik olmadı. 
1967 yılında başlayan Altı Gün Savaşı ile İsrail 
topraklarını genişletti ve denetimi altındaki 
toprakları üç katından fazlasına çıkardı. Ürdün 
himayesindeki Doğu Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı 
işgal ederek bölgenin tüm kontrolünü ele 
geçirdi. 4 Temmuz 1967’de Pakistan İsrail’in 
Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik 
girişimlerinden dolayı BM Genel Kurulu’na 
başvurdu. Bu minvalde BM İsrail’i kınayan ve 
Kudüs’ün statüsünü değiştirecek faaliyetlerden 
vazgeçmesini isteyen 2253 ve 2254 sayılı 
kararları kabul etti.9 Akabinde BM Güvenlik 
Konseyi’nin kabul ettiği 242 sayılı karar ile 

İsrail’in 1967 savaşında işgal etmiş olduğu 
topraklardan çekilmesi çağrısında bulundu. 1968 
yılında ise Konsey “askeri fetih yoluyla toprak 
kazanmanın kabul edilemez olduğunu” belirtti. 
1973 savaşı sonrası BM bu kararlarını hatırlatan 
ve “adil ve daimî barışı” öngören 338 sayılı kararı 
kabul etti. 

BM Genel Kurulu’nda 1947 yılında alınan 
181 sayılı karar Filistin konusundaki ilk karar 
olurken 1967 savaşı sonrası alınan 252 sayılı 
karar da Kudüs konusunda alınan ilk karar 
olma özelliğindedir. Ayrıca BM Güvenlik 
Konseyi 1969 yılında Kudüs’ün statüsüne 
dair 267 sayılı kararı 12 Ağustos 1969 yılında 
Mescid-i Aksâ’nın kundaklanması sonrası 
İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını gözetmesi 
gerektiğini hatırlatan 271 sayılı yeni bir kararı 
aldı. Ancak İsrail bu kararları tam olarak 
uygulamadı ve bazı bölgelerdeki işgaline de 
devam etti. Konsey’de hiçbir zaman İsrail’e bu 
kararlara uymadığı için herhangi bir şekilde 
yaptırım ya da ceza uygulamadı. Hatta 1980 
yılında İsrail parlamentosu Kudüs’ü “İsrail’in 
ebedî başkenti” ilan etti. Bunun üzerine 
Güvenlik Konseyi 478 sayılı kararı aldı ve 
başkent ilanının uluslararası hukuku ihlâl 
ettiğini bildirdi ve de Kudüs’ün statüsünü 
değiştiren faaliyetlerin geçersiz olduğunu 
vurgulayarak 1949 Cenevre sözleşmesine 
referans vererek kararın geçersiz olduğu ifade 
etti.10 

İsrail Soğuk Savaş döneminde de işgal ettiği 
Filistin topraklarında uluslararası toplumun ve 
BM’in gözü önünde yasadışı yerleşim yerleri 
açmaya, Filistin halkını zorla yerinden etmeye 
şiddet ve baskı uygulamaya devam etti. BM 
Genel Kurulu almış olduğu tüm kararlarda 
İsrail’in Kudüs’teki varlığının uluslararası 
hukuka aykırı olduğunu teyit etti ve şehrin 
statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri 
reddetti.11 Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 
kısa bir süre sonra 1993 yılında ABD 
arabuluculuğunda Filistin ve İsrail arasında 
Oslo Anlaşması imzalandı ve İsrail’in 1967’de 
işgal etmiş olduğu Filistin topraklarını aşamalı 
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olarak Filistin yönetimine bırakmasını öngören 
anlaşmalar yapıldı. İsrail bu anlaşmaları da 
yerine getirmedi. 1994 yılında Ürdün ile İsrail 
arasında imzalanan anlaşmada “taraflar arasında 
kesin bir anlaşmaya varılana kadar Kudüs’te 
bulunan müslümanlara ait kutsal mekanlar 
Ürdün tarafından himaye edilecektir.” maddesi 
yer aldı. Bugün de İsrail ve Filistin arasında 
yapılan görüşmelerde nihaî bir karar olmadığı 
için gelinen noktada bu anlaşma koşulları devam 
etmektedir. 

2017 yılında dönemin ABD Başkanı Donald 
Trump ilgi çeken bir açıklama yaptı. 1995 
yılında ABD Kongresi’nin çıkardığı “Kudüs 
Yasasında” ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanımasını ve büyükelçiliğini de 
Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma tavsiyesinde 
bulunduğunu hatırlatarak 22 yıldan beri 
yönetime gelen başkanların bu yasanın gereğini 
yapmayı ertelediğini ve buna gerekçe olarak 
barış çabalarını gösterdiklerini ifade ettiklerini 
belirterek Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıdıklarını ilan etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan 
bildiride Kudüs’ün yasal statüsünü değiştirmeyi 
amaçlayan bu tasarının BM Güvenlik 
Konseyi’nin 478 ve 2334 numaralı kararlarına 
atıfla hükümsüz olduğu belirtildi. Trump’ın 
kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu 21 
Aralık 2017’de BM Genel Kurulu tarafından 
10/22 sayılı karar ile “Kudüs’ün uluslararası 
statüsünü, karakterini veya demografik yapısını 
değiştirme niyetindeki kararların yasal bir etkisi 
olmadığı belirtilerek, şehrin nihaî statüsünün 
BM kararları çerçevesinde yürütülecek 
müzakereler sonucunda belirlenmesi 
gerektiği” vurgulandı. Öyle ki ABD’nin bu 
hamlesi uluslararası hukuku yok saymakta 
ve Ortadoğu’da barış olasılığını tehlikeye 
atmaktadır. İslâm’ın ilk kıblesi olan Harem-i 
Şerif ’e ev sahipliği yapan Kudüs’e zarar verecek 
yeni krizler ortaya çıkarması muhtemel bu 
karar ile bölgedeki aktörlerin kayıtsızlıklarına 
rağmen Kudüs’ün bütün bir insanlığın meselesi 
olduğunu hatırlamak gerekmektedir. 

Ne var ki İsrail’in Filistin halkına yönelik 
saldırganlıkları ve yayılmacı politikaları 
günümüzde de her geçen gün artmakta ve 
Kudüs’teki müslümanları izole etmek ve 
demografik kimliklerini değiştirmek için 
Kudüs’ü tamamen yahudi kenti yapma 
çalışmalarına devam edilmektedir. BM’nin 
“tavsiye-uyarı-kınama” kararlarının somut 
herhangi bir yaptırımı olmayışı Filistinlilere 
yönelik yapılan bu hak ihlallerini de 
arttırmaktadır. Bu durumları fırsat bilen İsrail 
yıldırma politikaları ile Kudüs’ü inşa etme, 
kamulaştırdığı ve zorla boşalttırdığı Arap 
mahallelerinden mülk alma çabalarına devam 
etmektedir. 

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Filistinliler mücadelelerini sürdürmekte sadece 
İsrail’e değil aynı zamanda uluslararası düzenle 
de mücadele etme zorluğu ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Uluslararası hukukun alenen ihlâli 
olan bu ayrımcı uygulamalara karşı Filistin 
adalet ve eşitlik aramaya devam etmektedir. 
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çekilmez kılıp “gönüllü” terke zorlayıcı daha 
sinsi taktikler geliştirir. 

Bu taktikler arasında neler yoktur ki… İkamet 
iznini vermeme/iptal etme, belediye sınırlarını 
genişletme ve yeni imar planları geliştirme, 
meclisten Filistinliler aleyhine kanunlar 
geçirme, bürokratik engeller çıkartma, belediye 
hizmeti götürmeme/kısıtlı götürme, para 
cezaları, iktisadî hayatı kontrol altında tutma 
ve fakirleştirme, evleri yıkma ve toprakları 
gasp etme, yeni Yahudi yerleşimleri kurma 
veya yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine el 
koymasını kolaylaştırma, Yahudilere mahsus 
yollar, duvarlar, kontrol noktaları ve askerî 
bölgeler inşa etme, sit alanı ilan edip millî 
parklar kurma, askerî güç kullanma, istihbarat 
aygıtlarıyla ve yeni dijital teknolojiyle3 nüfusu 
sıkı takip altına alma, gece yarısı ev baskınları ve 
keyf î gözaltılarla korkutma, psikolojik yıldırma, 
arkeolojik kazılar yürütme… Yazımızda işte bu 
taktiklerin bir kısmını inceleyeceğiz.

Son sözü baştan söyleyelim. İsrail’in bütün bu 
çabalarında ne ölçüde başarılı olduğu bir soru 
işareti. Evet, türlü taktiklerle Doğu Kudüs ve 
çevresinde %39’luk bir Yahudi nüfus oluşturmayı 
başardı; ancak 1967’de tüm Kudüs’te 66 bin 
(%24) olan Filistinli nüfus, bugün 320-350 bine 
(%38) ulaştı.4 Filistinlilerin çok çocuklu olmaları 
İsrail’e karşı en büyük silahları.

İkamet İzni Vermeme veya Geri Alma

Doğu Kudüslüler ne Filistin ne de İsrail 
vatandaşı; tıpkı İsrail’deki diğer yabancılar 
gibi kalıcı ikamet izniyle şehirde yaşıyorlar. 
Zaten en baştan beri Siyonistlerin nazarında 
Filistinliler, Yahudilere ait topraklarda yaşayan 
birer “yabancı”. 1967’den beri 15 bin Kudüslünün 
ikamet izni çeşitli gerekçelerle iptal edildi.5 

Çıkartılan kanunlarla ikamet hakkının 
kapsamı daraltılıyor. Mesela yedi yıl Kudüs’te 
yaşamayanların ikameti iptal ediliyor. Ebeveyni 
Kudüslü olan çocuklar başka bir yerde doğduysa 
kaydedilmiyor. 2003’ten beri Kudüslülerle 
evlenen Batı Şerialı veya Gazzeli eşlere oturma 
izni verilmiyor; böylece Kudüslü gençler 

Kudüs’ün kaderini şekillendiren dönüm 
noktalarından ilki, İngiliz mandasının ardından 
uluslararası yönetime bırakılması öngörülen 
Kudüs’ün 1948 Arap-İsrail Savaşı sonucunda 
İsrail ile Ürdün arasında ikiye bölünmesidir. 
Siyonist çeteler, askerî ve psikolojik harp 
taktiklerini kullanarak Kudüs’ün %88’ini 
ele geçirirken buradaki 64 ila 80 bin kadar 
Filistinliyi Ürdün’ün kontrolündeki alanlara 
sürerler2 ve İsrail Yahudileştirdiği Kudüs’ü 
başkenti ilan eder. Etnik temizlik ve yıkım 
politikasına hafıza katliamı da eşlik eder; Batı 
Kudüs’teki Arap mirasını ve kimliğini zihinlerde 
yok etmek amacıyla tarihî eserlerin, sokakların, 
mahallelerin, coğraf î yüzey şekillerinin isimleri 
Tevrat esas alınarak İbraniceleştirilir. 

İkincisi, 1967 Altı Gün Savaşı’yla Doğu Kudüs 
de dahil bütün Filistin topraklarının İsrail 
işgaline girmesidir. Ağlama/Burak Duvarı’nın 
bitişiğindeki Meğaribe Mahallesi’nin yıkılması, 
Eski Şehir ve çevresinde Yahudileştirmenin ilk 
aşamasıdır. İsrail, 1967’den beri şehrin doğusunu 
da demografik, siyasal, toplumsal ve kültürel 
olarak Yahudileştirmek için her metodu dener. 
Ancak dünyadaki imajına önem verdiğinden, 
yeni bir etnik temizliğe girişmenin maliyetiyle 
yüzleşmek yerine Filistinlilerin hayatlarını 

İsrail’in 
Kudüs’ü 

Yahudileştirme 
Politikaları

Zahide Tuba KOR1
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birikimini bir anda kaybederek evsiz yaşamaya 
tahammül edebilmek çok zordur.”9

Kudüs’te ev krizinin dışında bir de mezarlık 
krizi var; aile mezarlığı olmayanların ölülerini 
gömeceği yer yok. 

Yahudi Yerleşimleri İnşası

İsrail 1967 işgali ertesinde Doğu Kudüs’ün 
büyük kısmına el koydu ve Yahudileştirilmesi 
elzem olan şehir, yerleşimciler için bir pilot proje 
alanına dönüştü. Kudüs’ün içi ve çevresinde 
Yahudi yerleşimci sayısı 1983’te 50 bini aşkınken 
günümüzde 220-250 bin kadar olup Doğu 
Kudüs’ün %35’i de Yahudilerin kullanımında. 

Bugün hem Kudüs’ün mahalleleri hem de 
merkezi ile kırsalı arasında büyük yerleşim 
blokları yükseliyor. Ayrıca hem Eski Şehir’in 
içinde hem de Silvan, Şeyh Cerrah gibi kritik 
önemdeki mahallelerde kâh baskı ve şantajla, 
hatta silah zoruyla kâh sahte belgeler ve İsrail 
mahkemelerinde yürütülen hukuk savaşıyla 
araziler ve evler yerleşimcilerce bir bir ele 
geçiriliyor.10 Yahudilere 1948 öncesine ilişkin 
mülkiyet iddiasında bulunma ve kaybettikleri 
mülkleri geri alma hakkı tanıyan kanun, 
yerleşimci örgütlerin en önemli dayanağı. Bir 
de son yıllarda yerleşimci örgütler, başta BAE’li 
olmak üzere zengin Arap şahısları paravan 
aracılar olarak devreye sokarak Filistinlilerin 
evlerini satın alıyorlar.11 (Filistinliler, Yahudilerin 
teklif ettiği milyonlarca doları maddî durumları 
çok kötü olduğu halde inatla reddettikleri için 
artık Arap paravanlar kullanılıyor.)

Eski Şehir’de müslüman ve hıristiyan 
mahallelerinin içine 1000 küsur Yahudi 
yerleşmiş durumda. Bu yerleşimciler, 24 saat 
güvenlik görevlilerinin koruması altındalar 
ve etraflarında yaşayan Filistinlilere çok fazla 
güçlük çıkarıyorlar. Ayrıca Eski Şehir’in her 
yeri kameralarla donatılarak Filistinliler sürekli 
takip ediliyor; en ufak bir şüphede gözaltına 
alınıyorlar. 

Kudüs’teki yerleşimciler daha ziyade aşırı 
milliyetçi veya aşırı dindar kökenden olup 

evlilik tercihleriyle şehri terke zorlanıyor. Buna 
mukabil dünyanın herhangi bir yerindeki bir 
Yahudi İsrail’e göçtüğü anda Kudüs’ün istediği 
yerine yerleşebiliyor. 

Belediye Sınırlarını Değiştirme

İsrail Doğu Kudüs’ü işgalinin ardından 1967 ve 
1993’te iki defa belediye sınırlarını değiştirerek 
şehri iki kat büyüttü. Bugünkü şehrin yarısı, 
Kudüs’e “azamî toprak, asgarî Filistinli nüfus” 
katma temelinde Batı Şeria’dan alınan topraklar. 
Nüfus dengelerini altüst edecek üçüncü bir sınır 
değişikliği planı şu an Kudüs belediye meclisinde 
bekletiliyor. 

Bürokratik Engeller ve Ev Yıkımları

300 bini aşkın Filistinlinin bütün nüfus işlemleri 
(doğum, evlilik, ölüm kayıtları vs.) tek binadan 
yapılıyor ve her bir işlem için bir yığın belge 
isteniyor. Sürekli uzun kuyrukların olduğu ve 
aşağılandıkları bu bina için Filistinliler “tam bir 
cehennem” diyorlar.

Belediye sınırları genişletilirken Filistinlilere 
inşaat izni Doğu Kudüs’ün sadece %13’lük 
kısmında verildi.6 Bu alan da zaten binalarla 
dolu olduğundan şu an ciddi bir ev krizi 
yaşanıyor. İmar izni ve inşaat ruhsatı için 
belediyeye başvuranların %93’ü red cevabı alıyor. 
Mecburen kaçak inşaat veya tadilat yapıyorlar. 
Bu da yıllarca belediyeye astronomik cezalar 
ödemelerine, mahkemelerle boğuşmalarına ve 
sonunda evlerinin yıkılmasına yol açıyor. En az 
15.000 dolarlık yıkım parasını ödeyemeyenler, 
evlerini -yani hayallerini ve geleceklerini- kendi 
elleriyle yıkmaya zorlanıyor.7 

Bugün Doğu Kudüs’te her on evden dördü yıkım 
tehlikesi altında. Kenize Murad, isabetli bir 
tespitle der ki “Ev güvenliktir, yuvadır; yuvası 
yıkılan kendisini ölüm tehlikesi içinde hisseder.”8 
Kudüs eski Müftüsü ve Mescid-i Aksâ İmam 
Hatibi Şeyh İkrime Sabri de şöyle der: “Ölüm 
insanın evinin yıkılmasından daha iyidir. Çünkü 
ölüm sadece bir kez yaşanır. Ama çocuklarınla 
birlikte, endişe ve banka borcu içinde, tüm 
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noktalarından gidip geliyor. Kudüs’ün en 
önemli üretim merkezi tam önüne örülen duvar 
yüzünden artık bir hayalet mahalle. 

Kudüs’ün duvarın dışında kalan mahalleleri ve 
kırsalı, nüfusu hızla artmakla birlikte, “sahipsiz 
topraklar”a dönüşüyor. Hayat pahalılığı, ev krizi 
ve yıkımları, Batı Şerialı eşleri getirememe vs. 
yüzünden Kudüslüler duvarın dışındaki bu 
bölgelere taşınıyor. Kudüs belediyesine düzenli 
vergi ödedikleri halde hiçbir hizmet gitmiyor, 
okullar ve sağlık imkanları yetersiz, kimi yerler 
altyapısız, hayat şartları giderek kötüleşiyor. 
Güvenlik güçleri de bulunmadığından suçun 
ve kanunsuzluğun kol gezdiği mekânlara 
dönüşüyor. İsrail’in kasıtlı ihmal ettiği bu 
topraklara, 1995 Oslo Anlaşması gereği Filistin 
yönetiminin hizmet götürmesi de yasak.14

Belediye Hizmetlerinden Mahrumiyet

Sadece belediye seçimlerinde oy kullanma 
hakları var, ama çoğunlukla boykot ediyorlar. 
Kudüs işleri bakanları ve belediye başkanları, 
Filistinlileri düşman sayan aşırı sağ kanattan 
çıkıyor. Filistinlilerin Kudüs Belediyesi’ne 
ödediği vergiler yılda 100 milyon doları aşsa da 
yaşadıkları bölgelere belediye hizmeti ya sınırlı 
gidiyor ya da hiç gitmiyor. %40’lık Filistin nüfusu 
için belediyenin ayırdığı bütçe sadece %11 
kadar.15 Dolayısıyla Filistinlilerin mahalleleri 
bakımsız. 

İktisadî Hayata Müdahaleler

Kudüs’te hayat çok pahalı ve iş imkanları da 
oldukça sınırlı. İsrail, Kudüslülerin iktisadî 
hayatında tam kontrole sahip olup kasıtlı ihmal 
ve fakirleştirme politikaları yüzünden şehirdeki 
Filistinlilerin %80’i fakirlik sınırı altında yaşıyor. 
Duvarlar ve askerî kontrol noktalarıyla Kudüslü 
köylülerin arazilerine erişmeleri engelleniyor. 
Üretim çok düşük ve rekabet edebilir değil. 
Filistinlilerin çoğu Batı Kudüs’te veya Yahudi 
yerleşimlerinde ucuz ve sigortasız işgücü olarak 
çalışmak zorunda. 

İsrailli zabıta ve vergi memurları özellikle ana 
caddelerdeki ve Eski Şehir’deki dükkânlara 

hemen hepsi silahlılar. Filistinlilere, evlerine, 
arabalarına, dükkânlarına, bahçelerine, tarım 
arazilerine ve ibadethanelerine saldırılar 
düzenliyorlar. Çoğunlukla herhangi bir ceza da 
almıyorlar. 2014’te Şufat mülteci kampından 
16 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr’ın sabah 
namazı için evinden çıktığında yerleşimciler 
tarafından kaçırılıp benzin içirilerek yakılması 
vakası saldırıların hangi noktaya varabileceğine 
acı bir örnek.

Öte yandan Doğu Kudüs’teki her Yahudi de 
yerleşimci kapsamına girmiyor; 1874’te kurulan 
Mea Şearim mahallesindeki12 ultra-ortodoks 
anti-Siyonist Yahudiler, İsrail karşıtı olup 
devletle çatışıyor ve Filistinlileri destekliyor. 

Irkçı-Ayrımcı Duvar

Doğu Kudüslülerin hayatını en çekilmez kılan, 
2002’den itibaren Batı Şeria’nın etrafına örülen 
duvarlar. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla Batı Şeria’yı 
verimli topraklarından, su kaynaklarından, 
stratejik noktalarından ve Kudüs’ten koparan 
700 km.’lik duvarın 120 km.’si küçücük bir şehir 
olan Kudüs’ün etrafından ve içinden geçiyor. 

Duvar, Kudüs kimlikli Filistinlilerin üçte 
birinin yaşadığı Şufat mülteci kampı ve Kfar 
Aqab gibi mahalleleri dışarı atarken ve Doğu 
Kudüs’ün merkezini kırsalından ve köylerinden 
koparırken, Batı Şerîa-Doğu Kudüs bağlantısını 
kesmek için şehrin dışına inşa edilen toplamda 
150 bin nüfuslu büyük Yahudi yerleşimlerini 
Kudüs’ün içine katıyor. İsrail, duvarla çizdiği fiilî 
sınırları, Kudüs belediye meclisinden geçireceği 
“Büyük Kudüs” planıyla resmîleştirmeye 
hazırlanıyor. Belediye sınırlarının değişimi, Ir 
Amim adlı STK’da araştırmacı Aviv Tatarsky’nin 
deyimiyle “silahsız bir etnik temizlik” olacak.13 

İkinci İntifada’da güvenlik bahanesiyle örülen 
bu duvarlar, hareket serbestisini sınırlayarak 
Kudüslülerin iktisadî hayatına darbe vurdu. 
Batı Şerialılar artık İsrail otoritesinden izinsiz 
Kudüs’e giremiyorlar. Kudüs nüfusunun 
üçte biri de duvarlar yüzünden merkezdeki 
işyerlerine, okullarına ve hastanelere gayriinsanî 
ve keyf î muameleye maruz kaldıkları kontrol 
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Gelin bu gözaltıların ne demek olduğunu 
Filistinli psikolog Samah Jabr’dan dinleyelim: 
“Serbest kalan çocuklar depresyon, anksiyete, 
odaklanma bozukluğu, içe dönüklük ve 
saldırganca davranışlar sergiliyorlar. Yaşanan 
şey kişiliklerin sinsice yıkımı. Gece yarısı 
baskınlarında çocuklar kendilerini koruyamayan 
ebeveyninin güçsüzlüğünü ve çaresizliğini 
şok edici bir şekilde görüyorlar. Birçok çocuk 
hapisten salınıp ev hapsine alınıyor. İlk başta 
çocuğum hapiste değil diye düşünebilirsiniz, 
ama evde olmak psikolojik olarak çok daha 
yıkıcı. Çünkü kendi çocuklarını hapsetmesi 
istenen ebeveynler, çocuklarının nazarında 
artık bir gardiyana dönüşüyor. Hapisten 
çıkan çocukların ebeveynleriyle güven bağını 
yeniden kurmaları çok zor oluyor, otoritelerine 
isyan etmeye başlıyorlar. Eğitimleri de 
olumsuz etkileniyor, okula uyum sağlamakta 
zorlanıyorlar, bilgi bakımından geri kalıyorlar 

baskınlar yapıyor. Son yirmi yılda yüzlerce 
dükkân fahiş vergiler, sık kontroller, büyük 
cezalar ve duvarlar yüzünden kapandı. İsrail 
yönetimi, turistleri ve hac için gelen yahudi ve 
hıristiyan kafileleri Eski Şehir içinde Filistinli 
esnafın olduğu sokaklardan geçirtmemeye 
çalışıyor. Corona virüsün Kudüs ekonomisine 
vurduğu ağır darbeyi zikretmeye gerek bile yok.

Keyfî Gözaltılar ve Yıldırma Operasyonları 

Güvenlik güçleri, kritik önemdeki Eski Şehir, 
Silvan, İsaviyye, Tur gibi mahallelerde gece yarısı 
baskınlarıyla özellikle gençleri ve çocukları 
gözaltına alıyor. Sorgulamalarda fizikî ve 
psikolojik şiddet uygulayarak gözdağı veriyor, 
ailelerine şantaj yapıyor. Birçok çocuk ve genç 
kefaletle serbest bırakılırken ev hapsine alınıyor. 
Ev baskınlarında ayrıca eşyalara zarar veriliyor, 
para ve altınlar çalınabiliyor. 

Her mânâda 
İsrail siyaseti 
tarafından 
kuşatılmış 
Kudüs’e 
demir teller 
arkasından 
bir bakış. 
(Fotoğraf: 
Süleyman 
Gündüz)
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değiştirecek çok kritik bir adımdı. İsrail’in 
2003’te kapattığı Harem-i Şerif içindeki Babu’r-
Rahme Mescidi’ni sinagoga dönüştürme 
hedefi, Filistinlilerin verdiği büyük mücadeleler 
sayesinde her defasında akim kaldı, ama rafa 
kalkmadı. Bu arada Ürdün’e bağlı İslamî Vakıflar 
İdaresi’nin lağvedilip Harem-i Şerif ’in dışı 
gibi içinin de İsrail egemenliğine geçmesi ve 
Mescid-i Aksâ’nın yıkılıp Tapınağın yeniden 
inşa edilmesi çağrıları da artıyor. Yahudi kutsal 
günlerinde müslümanların Mescid-i Aksâ’ya 
ve hıristiyanların da kiliselerine erişimleri ve 
ibadetleri de engellenmeye çalışılıyor. Son 
dönemde Mescid-i Aksâ’yı korumaya çalışan 
etkili Filistinlilere yönelik İsrail güvenlik 
güçlerinin gözaltıları ve uzaklaştırma kararları 
giderek artıyor.

Erişimin engellenmesi demişken bir de not 
düşelim: 1990’ların ortasından itibaren 
hiçbir Gazzeli (2 milyon) Kudüs’e gidemiyor. 
Yurtdışındaki mülteci Filistinliler (5,6 milyon) de 
1948’den beri aynı kaderi paylaşıyor. 2000’lerde 
inşa edilen duvarlar ve kontrol noktaları 
yüzünden Batı Şerialılar (3 milyon) ise İsrail 
otoritelerinden izin almadan Kudüs’e giremiyor. 
Kısaca bugün İsrail içinde yaşayan 1948 
Filistinlileri (1,9 milyon) ile Kudüs nüfusu (320-
350 bin) dışında Filistinliler, Mescid-i Aksâ’yı ya 
hiç göremiyor ya da özel izinle ziyaret edebiliyor. 

Psikolojik Çökertme

Kudüslüleri terke zorlamak için uygulanan her 
bir ırkçı-ayrımcı politikanın psikolojik çökertme 
boyutu da var. Yukarıda bir kısmını zikrettiğim 
politikalar gençlerin değer duygusunu 
yitirtiyor, güveni sarsıp ve aile bağlarını 
kopartıp bireyselleştiriyor, ümitlerini ve gelecek 
beklentilerini tüketiyor; yetişkinlerin aile içi ve 
toplumsal rollerini layıkıyla gerçekleştirmelerini 
engelliyor, öz saygıyı yitirtiyor, depresyona 
sokuyor, öğrenilmiş çaresizliği aşılıyor.19

Gördüğünüz gibi Kudüs’te yaşamanın bedeli çok 
ama çok ağır. Hemen her Kudüslünün evinde 
bir korku, bir belirsizlik yahut fakirlik var. On 
yıllardır akıl almaz zorluklara maruz kalmalarına 

ve birçok çocuk okulu bırakıyor. Arkadaşlık 
kurmakta zorlanıp içe kapanıyor.”16

Filistinlilerin aileye ve eğitime çok önem veren 
bir halk olduğu hesaba katıldığında çocukları 
ve gençleri gözaltına almanın yol açtığı tahribat 
daha iyi anlaşılır. Sorgulamalar sırasında 
arkadaşlarını ihbar etmeye ve işbirlikçiliğe 
zorlanıyorlar; direnirlerse ailelerinin çalışma 
izninin iptal edileceği tehdidiyle karşılaşıyorlar. 
Ayrıca hapiste birçok genç uyuşturucuya 
alıştırılıyor. 

Arkeolojik Kazılar

Arkeoloji, Filistin topraklarının 
Yahudileştirilmesinde önemli bir araçtır. 
Bunlardan en kritiği, arkeolojik kazıların 
1996’da Eski Şehir’in ve Harem-i Şerif ’in 
altında resmen başlatılmasıydı. 2000 yıl evvel 
Romalılar eliyle yıkılmış tapınaklarından nasıl 
bir iz bulabildikleri koskoca bir soru işareti 
olsa da yerin altında kurdukları sözde “Dâvûd 
Şehri”nde17 yahudi ve hıristiyan hacılar kutsal 
ve tarihî bir yolculuğa çıkartıyorlar. Bu kazılar 
birçok evin ve dinî yapının temellerini de sarstı; 
özellikle Silvan mahallesindeki evlerde çatlaklar 
ve çökmeler var.18 Eski Şehir surlarının dibindeki 
50 bin nüfuslu Silvan’ın asıl önemi, İsrail’in 
Tevrat’taki Kudüs’ü yeniden ihya ve inşa etme 
projesi bağlamında “Dâvûd Şehri”nin girişinde 
bulunması. Dolayısıyla mahalleyi ev ev ele 
geçirme mücadelesi uzun yıllardır sürüyor. 

Harem-i Şerif’i Bölme 

Son yıllarda Yahudileştirme politikasının 
merkezinde “Tapınak Dağı” dedikleri Harem-i 
Şerif ’i zamansal ve mekânsal olarak bölme 
girişimleri de var. Günde iki defa baskınlar 
düzenleyen Tapınakçı gruplar, artık salt ziyaretle 
yetinmeyip ibadet de etmeye çalışıyorlar. 
Harem-i Şerif avlusunda talmudik ayinler, 
Tevrat okuma dersleri ve zaman zaman sessiz 
ibadet yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İsrail 
Sulh Mahkemesi’nin yahudilerin “Tapınak 
Dağı”nda sessiz ibadetine hukukî bir engel 
olmadığı yönündeki kararı, mevcut statükoyu 
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farkında mıyız? 

NOTLAR
1 Ortadoğu uzmanı. Yazar, 

mütercim.

2 “A Rock and a Hard Place: 
What is it like to live In 
Jerusalem?”, 2. Bölüm, 
Al Jazeera Belgeseli, 
7.4.2019, https://www.
aljazeera.com/program/
featured-documentaries 
/2019/4/7/a-rock-and-
a-hard-place-what-is-it-
like-to-live-in-jerusalem 

3 İsrail’in yeni dijital 
teknolojiyle Filistinlileri 
nasıl kontrol altında 
tuttuğuna ilişkin 
ayrıntılı bilgi için bkz. 
Jonathan Cook, “İsrail’in 
Casus Teknolojisi 
Nasıl Hayatımızın 
Derinliklerine Ulaştı?”, 
Middle East Eye, 
11.11.2019, http://
ortadogugunlugu.
blogspot.com/2019/11/
jcook-israilin-casus-
teknolojisi-nasil.html 

4 Meron Rapoport, 
“Greater Jerusalem: 
Israel’s failed Project”, 
Middle East Eye, 
23.3.2016, https://
www.middleeasteye.
net/opinion/greater-
jerusalem-israels-failed-
project 

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. 
“Israel: Jerusalem 
Palestinians Stripped 
of Status”, Human 
Rights Watch, 8.8.2017, 
https://www.hrw.org/
news/2017/08/08/israel-
jerusalem-palestinians-
stripped-status 

6 Kudüs belediye 
sınırlarının büyümesi 
ve imar planları için 
bkz. “Right to Develop: 
Planning Palestinian 
Communities in East 
Jerusalem”, UN Habitat, 
2015, https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/
files/resources/Right%20
To%20Develop.pdf 

7 “Kudüs: Kendi evini 
yıkmak”, Al Jazeera Turk, 
18.10.2015, https://
www.youtube.com/
watch?v=zjUBd2rl8ws 

8 Kenize Mourad, 
Toprağımızın Kokusu: 
Filistin ve İsrail’in Sesleri, 
s.15.

9 Hamada Fara’na, “A 
dark day in Jerusalem”, 
Middle East Monitor, 
24.7.2019, https://www.
middleeastmonitor.
com/20190724-a-dark-
day-in-jerusalem/ 

10 Yahudi yerleşimcilerin 
ve yerleşimci örgütlerin 
Filistinlilerin evlerini nasıl 
ele geçirdiğine ilişkin 
bir örnek olarak bkz. “A 
Rock and a Hard Place: 
What is it like to live In 
Jerusalem?”, 1. Bölüm, 
Al Jazeera Belgeseli, 
31.3.2019, https://
www.youtube.com/
watch?v=WnhlubuhC5E 

11 “Selling Jerusalem: 
Middlemen sell 
Jerusalemite homes 
to settlers”, Al Jazeera, 
14.3.2019,

https://www.aljazeera.com/
features/2019/3/14/



80  •  Din ve Hayat/2022-1443 Kış

miraca yükseldiği muallak taşı etrafında 
sekizgen ve çift sıra sütunlu ziyaretgâh olarak 
inşa ettirilmiştir. Kaynaklarda Bizanslı mimar 
ve ustaların da inşasında yer aldığı kaydı 
bulunmaktadır. İç sütunların üzerinde yüksek 
bir kubbesi olup muallak taşının bir tarafından 
alt kısma merdivenle inilip ibadet edilen küçük 
bir mekâna sahiptir. Bina merkezî planlı bir 
yapı olması bakımından İlkçağ sonlarında ve 
Ortaçağ hıristiyan mimarisindeki merkezî 
planlı yapılar geleneğinin İslâm mimarisinde 
ihtiyaca cevap verecek şekilde uygulanışının 
bir örneği sayılmaktadır. Geç Antik sanatla 
erken Bizans ve Sasanî sanatlarının uyumlu 
bir şekilde uygulanması Kubbetü’s-Sahra’yı 
dünyanın en güzel yapılarından biri haline 
getirmiştir. Bina güzellik ve heybet açısından 
çok üstün niteliklere sahiptir. Tezyinatta 
Bizans, Sâsânî, Emevî ve Abbasî desenleri 
harmanlanmış durumdadır. Kısaca şehre hakim 
olan kültür, yapının onarımları esnasında 
kendi sanat anlayışına ve motiflerine de 
yer vermiştir. Söz gelimi Memlüklerden I. 
Baybars 1270’te yıkılan kısımları tamir ettirir 
ve dış duvar mozaiklerini yeniler. 1318’de 
Muhammed b. Kalavun, kubbenin içini altın 
yaldız ve mozaiklerle yeniden dekore ettirip 
dışını da kurşunla kaplatır. Berkuk, güney 
kapıdan girince göze çarpan mahfeli yaptırır; 
el-Melikü’z-Zâhir Çakmak, yıldırım düşmesi 
sonucu yanan kubbesini onarır. Kayıtbay ise 
kapılarını üzerlerine kabartma motifler işlenmiş 
bakır levhalarla kaplatır. Osmanlılar zamanında 
Kanûnî Sultan Süleyman’ın imarından sonra 
pencerelere alçı revzenler yerleştirilmiş, dış 
cepheye Türk çinileriyle diğer süsleme unsurları 
da eklenmiştir. İmar faaliyeti III. Murad, I. 
Abdülhamid, II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, 
Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid tarafından 
da devam ettirilmiş, özellikle II. Abdülhamid 
büyük masraflarla zemine değerli İran halıları 
döşetmiş, ortaya görkemli bir kristal avize 
astırmış ve eskiyen çinileri yeniletmiştir.

Caminin en muhteşem süsü, kubbe kasnağını, 
kubbeyi ve kemerler arasında teşekku ̈l eden 
üçgenleri süsleyen altın zeminli sarı ve yeşil 

Dünyanın en kadim ve kutsal şehirlerinden 
olan Kudüs çağlar boyunca birçok peygamberin 
yaşadığı, toplumlarını tevhid inancına çağırdığı 
topraklar üzerinde kurulmuş olup günümüzde 
de siyasî, dinî ve kültürel olarak önemini devam 
ettirmektedir. Bahsedilen özellikler onun 
sadece kutsallığını değil topraklarında yaşadığı 
medeniyetlerin sanat eserlerinin ve sanat 
anlayışlarının da takip edilmesini sağlamaktadır. 
Dolayısıyla eski Kudüs’ü gezerken bir yerde 
Roma, bir başka yerde Bizans, Eyyûbî, Memlük 
gibi pek çok devlete ait sanatla ve sanatsal 
yapıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. 

Bu eserlerin merkezini İslâm dini açısından 
hiç şüphe yok ki Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-
Sahra’nin bulunduğu Harem-i Şerif adı verilen 
geniş alan oluşturmaktadır. Yazının konusu ise 
bu alanda inşa edilmiş, İslâm mimarisinin en 
erken görkemli yapıları olan Kubbetü’s-Sahra 
ve Mescid-i Aksâ’da yer alan başta hüsnühatlar 
olmak üzere yapıların tezyinatıdır. 

Kubbetü’s-Sahra (691), kaynaklarda İslâm 
tezyinatı bakımından gösterişli oluşuyla en 
erken inşa edilmiş yapıdır. Abdülmelik b. 
Mervân tarafından Recâ b. Hayve ile Yezîd 
b. Sellâm adlı mimarlara Hz. Peygamber’in 

Kudüs’te İslâm 
Sanatları’nın 

İzlerini 
Sürmek

Doç. Dr. Hilâl KAZAN1
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Ankebut Suresi 45. ayet gene aynı teknikle 
yazılmıştır. Sekizgen revakının her iki yüzünde, 
direklerin hemen üstünde yer alan iç ve dış friz 
halinde toplam 240 m. uzunluğundaki mavi 
zeminli, altın yaldızlı kûf î mozaik kitabede (691) 
inşa tarihiyle birlikte Kur’ân’ın tevhidi ilân ve 
teslisi reddeden bazı ayetleri okunmaktadır. 
Eyyûbîler döneminde kubbe kasnağındaki kuşak 
yazısında ise Tâhâ Suresi 1-21 ayetleri, arası cam 
mozaik malzeme ile celî sülüs ile yazılmıştır. 
Ayrıca yapıda deprem ve tahribatlardan dolayı 
birçok restorasyon ve yeniden inşa kitabesi 
mevcuttur. Abdülmelik’in kitabesi, mavi çini 
üzerinde sarı renkte muhteşem bir kûfî ile 
yazılmıştır. Maalesef çinilerin birçoğu Halife 
Memun döneminde yapılan restorasyon 
sırasında çıkarılarak yerine daha koyu mavi 
çiniler konmuş ve Abdülmelik isminin yerine 
el-Memun’un ismi yerleştirilmiştir. Bunun yanı 
sıra Fatımîler, Eyyûbîler ve Memlükler gibi 
birçok İslâm halife ve devlet adamının muhtelif 
zamanlarda irili ufaklı yenileme, tamirat vs. 
gibi uygulamalarına ait celi sülüs ile kuşak ve 
madalyonlar halinde yapının içinde ve dışında 
kitabeler de bulunmaktadır. Kubbetü’s-Sahra’nın 
dış cephesindeki sekizgen kısım mavi çinilerle 
kaplıdır. Üst kısmında ise bütün cepheyi 

mozaikleridir. Mozaikler, Emevîler devrinde 
İstanbul’dan getirtilip Bizans ustalarına 
yaptırılmıştır. Dış sekizgenin duvarları yarı 
yu ̈ksekliğe kadar, mermer levhalarla kaplıdır. 
Sekiz cephenin her birinde renkli vitraylarla 
süslü pencereler vardır. 

Kubbetü’s-Sahra’da yer alan hüsnühatlar 
İslâm hat sanatının en erken örnekleri olma 
özelliğine sahiptir. Bu nedenle nerdeyse gerek 
Kubbetü’s-Sahra’da gerekse Mescid-i Aksâ’da 
yer alan yazılardan hüsnühattın gelişimini 
takip etmek de mümkündür. Neticede bu 
iki kutsal yapı İslâm mimarisinin en erken 
yapıları olma özelliğini taşımaktadır. Her ne 
kadar Mescid-i Nebevî hicretle birlikte inşa 
edilmişse de kerpiçten inşa edilmesinden 
kaynaklı zamanla tahrip olmuş, kuşak yazıları 
günümüze ulaşamamış, kaynaklarda yazılarını 
celî ve altın mozaikle hattat Halid b. Ebü’l-
Heyyâc’ın yazdığı bilgisi vardır. Günümüze 
ulaşan en erken tarihli celî hüsnühat yazıları 
Kubbetü’s-Sahra’da Yahya Vehîb el-Cebbûrî’nin 
güzel bir basit kûf î ile Ahzab Suresi’nde “salavat 
ayeti” adı verilen 56. ayetin altın mozaik ile 
yazılı olduğunu görmek mümkündür. Bu yazı 
mimarîde kuşak yazı geleneğinin başlangıcını 
temsil etmektedir. Güney duvar mihrabında 

Kubbetü’s-
sahra’nın dış 
duvarları 
alttan 4,44 
m. yüksekliğe 
kadar farklı 
renk ve 
desenlerdeki 
mermer 
plakalarla, 
daha yukarısı 
ise siperlik 
dahil Türk 
çinileriyle 
kaplanmıştır.
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altında kalmış olan yerini temizletip Kubbetü’s-
Sahra’nın güneyindeki düzlükte cemaate 
namaz kıldırmış, daha sonra da buraya bir 
mescit yaptırmıştır. Bu sebeple Mescid-i Aksâ, 
yerel halk tarafından Ömer Mescidi olarak da 
isimlendirilmektedir. Harem-i Şerif ’in Emevîler 
dönemindeki imar hareketlerinde Abdülmelik 
b. Mervan bir rivayete göre I. Velid tarafından 
709-714 yılları arasında bugünkü yerinde inşa 
ettirilmiştir. Ancak Kubbetü’s-Sahra kadar şanslı 
olmadığından depremlerde ve yangınlarda 
tahrip olarak birkaç kez yeniden inşa edilmiştir. 
En son mimar Kemaleddin tarafından 1922-
1925 yılları arasında köklü bir restorasyon 
geçirmiş, bu süreçte yapılan raspalarda 
duvarlarda pek çok erken tarihli süslemelere 
rastlanmış ve onlar ortaya çıkarılmıştır. Mescid-i 
Aksâ’nın en önemli unsurlarından biri şüphesiz 
ki Nureddin Zengi’nin Halep’te sedir ve abanoz 
ağacından fildişi ve sedef kakmalı kündekârî 
tekniği ile yaptırdığı minberdir.

Mescid-i Aksâ’nın hüsnühat yazıları da tıpkı 
Kubbetü’s-Sahra gibi pek çok dönemin üslubunu 
ve yazı stillerini günümüze taşımaktadır. 
Orta nefte kemerlerin üstünde yer alan yazı 
kuşağında mermer üzerine altın kabartmalı 
kûf î yazıların hemen altında Osmanlı celî 
sülüs kuşak yer alır. Mihrapta dikdörtgen yeşil 
zeminli mermer üzerine dört satır halindeki 
Eyyûbî devri sülüs kitabeyi gene erken 
dönem kûf î mozaik kitabe mihrabın kemer 
tablasını süslemektedir. Eyyûbî celî sülüsüyle 
yazılmış Arapça yazının hattatının kim olduğu 
bilinmemektedir. Orta ana nefin her iki 
yanındaki sütunların üzerindeki kemerlerin 
aralarına Osmanlı devrinde Hulefâ-i Râşidîn 
ve Aşere-i Mübeşşere’nin isimlerinin daire 
şeklindeki madalyonlar içine celî sülüs istifle 
yazılıdır. Bu bahsedilenlerin haricinde Mescid’in 
içinde çeşitli yerlerde, pencere revzenlerinde de 
Arapça olarak farklı ibareler yazılmıştır. 

NOTLAR
1 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları 

Tarihi

çevreleyen mavi çini üzerine beyaz çiniyle 
celî sülüs olarak Yasin Suresi’nin tamamı II. 
Abdülhamit saltanatının başında Hattat Şefik 
Bey tarafından Osmanlı üslubunda yazılmıştır. 

İsrâ Suresi’nin ilk ayetinde adı geçen Mescid-i 
Aksâ, Hz. Peygamber tarafından mutlaka 
gidilmesi gereken üç mescitten biri aynı 
zamanda müslümanların ilk kıblesidir. Hz. 
Ömer Kudüs’ün anahtarını teslim aldığında 
bizzat çalışarak Mescid-i Aksâ’nın (Süleyman 
Mâbedi) Hıristiyanlık döneminde molozlar 

Kubbetü’s-
Sahra’nın 
muhteşem 
kubbesi, 
kemerleri ve 
müzeyyen 
revzenleri.



Din ve Hayat/2022-1443 Kış  •  83

uğradığı zor yıllarda icralarıyla çoğunlukla  
tekrar edilemediğinden Mi‘raciye’nin ve kıraatinin 
de akıbeti dumura ve ihmale uğramıştır. 
Günümüze gelmesini ve haberdar olup zevkine 
varmamızı sağlayan merkez ve şahsiyetlerden 
olarak İstanbul Tophane’de tarik-i Kadiriye’den 
İsmail Rumi (k.s.) hazretlerinin tesis buyurup ve 
medfun oldukları dergâh-ı âlinin gayretli şeyhi 
Gavsi Efendi’nin teşebbüs ve takibi, onun mahdut 
ve mümtaz muhitiyle icrasının hayatiyeti devam 
ettirilebilmiştir. 

Bizlerin de Bursamızda, ilk mektep yıllarında 
Mi‘raciye kıraati esnasında hazır bulunanlara 
süt dağıtmak vazifesiyle meşgul iken onun 
sesiyle musiki zevkimiz şekillenmişti. Merhum 
amcamız Ziya Eşrefoğlu, eski Başbakanlık Umum 
Müdürlüğü’ndeki vazifesinin sürdüğü yıllarda 
İstanbul meşayihi ve muhibbanından mürekkeb 
Mi‘raciye icra heyetinin Bursa’ya teşriflerini temin 
ederek tasavvuf î nağmelerle buluşmamıza ve 
bu feyizli dünyaya girmemize medar olmuştu. 
Akıp giden zaman içerisinde Mi‘rac kandili 
gecelerinin gelmesini merakla bekler, bu gecelerde 
hislerimizdeki inkişafı, müşahademizi, zevke 
çalışırdık. Yine 60 sonrasında bu meclislerden 
birinde Mi‘raciye kıraatinden evvel, tasavvuf î 
hayatın mühim tespitlerini yapan 1954 baskılı 
Tarih Coğrafya Dünyası mecmualarında 

Kudüs’e doğru azm idüp üç yârler
Oldular ağyardan bizârler 
…
Hiç mukayyed olmadı kendi hemân
Vardı Kuds’e izzetle hemân

Merdiven manasına da gelen mi‘rac, sahibu’l-
Burak ve tâc Aleyhisselam Efendimiz 
Hazretlerinin, Cenab-ı Hakk’ın hususi 
katına urûc ettikleri bir gece seyahati olarak 
bilinmektedir. Bu husus Kelam-i kadim’de 
İsrâ ve Necm sûrelerinde beyan edildiği gibi, 
tasavvuf î edebiyatımızda da mesnevi tarzındaki 
mi‘racnâmeler adında kıymetli eserlerde vücud 
bulmuştur. Tasavvuf î iklimin büyük velisi Cenab-ı 
Mevlâna-yı Rumî (k.s.) hazretlerinin büyük 
çerağlarından, medeniyetimizin emsalsiz yüzü 
ve menşelerinden İstanbul Kuledibi’nde Galata 
Mevlevihanesi’nin mümtaz meşayihinden Şeyh 
Galib Dede hazretlerinin de medfun bulunduğu 
feyzgâhın kıymetli meşayihinden Kutb-ı Nayi 
Şeyh Osman Dede hazretlerinin kaleme alıp 
çok çeşitli makamlarda bestelediği “Mi‘raciye” 
diger benzerlerine faik olarak tercih edildiğinden 
zamanımıza kadar bestesiyle okunularak 
yaşayagelmiştir. Tespit edebildiğimiz eski vakıf 
arşivlerinde görüldüğü üzere gerek sultanî vakıflar 
ve gerek diger vâkıflarca umumiyetle turuk-ı 
aliyeye mensup mekanlar ve bazı camilerde 
Mi‘raciye kıraati icrası için vakıflar tesis edilip 
masrafları ayrıca dercedilmiştir.  
Hal bu iken geçmiş zamanın hadiselerinde  
vakıf müessesemiz neredeyse iptal olunup  
Türk musikisinin tamamen yasaklanıp takibe 

Mi‘raciyelerimiz

Mehmed Safiyüddin ERHAN1

Müellifi 
Kutb-ı Nâyi 
Osman Dede 
Efendi olan 
Mi‘raciye’nin 
bir yazma 
nüshasının 
ilk sahifesi. 
(M. Safiyüddin 
Erhan arşivi)
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icrası temin edilmişti. Bu meclis bizim de hazır 
bulunduğumuz halde İstanbul Tarihî Türk Musikisi 
Topluluğu ve Nurettin Cerrahî Hazretleri Dergâhı 
mensupları riyaset ve kıraatiyle icra edilip, basılmış 
olan risalesi ve cd’si de hazır bulunanlara hediye 
edilmişti. 

Ne acib muhakemelerdir ki esrar ve evsafına 
sadece Nebi-yi Muhterem Aleyhisselam 
Efendimiz’in muttali olabileceği “keyfe ma 
yeşa” sırrından neşetle sun‘-i ilahiden olan 
bu urûctaki mülakat hakkında bazılarının 
muhalifane ve muterizane kanaatler beyan 
ettikleri görülmektedir. Büyük bir lütf-i ilahidir 
ki sevgi esaslı olan inanç müessesesinden neşet 
eden Nebi-yi Muhterem Efendimizin şeksiz ve 
şüphesiz muhabbet ve ilahi mazhariyetlerini 
gönüllerimize ilhamı ile yerleştiren Cenab-ı 
Hakk’a sonsuz senalar olsun. Bu hadisenin 
feyzinden istifademize sebep olduğu gibi Nâyî 
Osman Dede’nin musikimizin büyük form ve pek 
çok makamlarından teşekkül eden eserindeki 
namelerin uhrevi ikliminde bu seyahate bizlerin 
de katılıp bir ölçüde tatmamızı musiki sanatımızın 
yücelikleriyle de takdir ve temin buyuran Cenab-ı 
Hakk’a hamd ü senalar olsun.

Mi‘raciye gibi, her türlü dinî merasim ve 
meclislerin yasaklanıp takibe uğradığı yıllarda 
dindar halkımızın bu hisleri tadabildikleri yegâne 
meclisler olan mevlidlerde okunan Efendimiz 
Aleyhisselam’ın tevellüdü, ahlâkı ve urûcundan 
bahseden Süleyman Çelebi’nin müstesna eseri 
Mevlid-i şerif, mânâ iklimimiz için büyük bir 
sığınak olmuştu. Bu sebeplerle, hazır bulunan 
ve istikbalde geleceğinin devamını umduğumuz 
şuurlu nesillerimizin bu eserlerden istifade 
edip lahûtî musikimize kulak aşinalıklarının 
ve hassasiyetlerinin doğru ve müstesna 
şekillenmesini temenni eder, tahakkukunun 
sebeblerini Cenabı Hak’tan niyaz ederiz. 

NOTLAR

1 Restoratör, eski eser uzmanı

Mi‘raciye’ye dair tefrikalar halinde neşriyatta 
bulunan Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun eser 
hakkındaki malumatlarını bizzat kendilerinden 
kürsüde iken dinleme fırsatı da bulmuş idik. 

Bu sebeplerle mânâ dünyamızın şekillenmesinde 
vesile olan bu seçkin heyetin yüksek 
şahsiyetlerindeki, tavırlarındaki mahabet ve icra 
edegeldikleri nutk-ı evliyaullahtaki samimi ve aşkî 
terennümleri istikbaldeki senelerimizin rehberi ve 
mürşidi olmuştur. 

73 senesinde temin ettiğimiz makaralı teyplerle 
bu icrayı tespit ederek diger mevlevi ayinleriyle 
birlikte dinlediğimiz gibi dinlenilmesine, bu eserin 
edebiyatına, kelimatına, icra edildiği mekanların 
ihyasına olduğu kadar bütün bunlardan mevcut 
ve gelecek nesillerin istifadesine çalışmalarımız 
devam edegeldi. Bundan evvel Mevlid-i Nebî 
Aleyhisselam Efendimiz’in hikâyatına dair bir 
film hazırlayan heyetin teklifiyle “Saklı Miras: 
Miraciye” nam filmin yapımına çeşitli şekillerde 
katıldık. Bunun yanı sıra, Bursa Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu’nda vazife alan azizimiz 
Tanburî Cüneyt Bayraktar Beyefendi’nin tarafımıza 
teklifiyle 73 senesinde hayatta olan ekibin icrasını 
kaydettiğimiz ses bandını kendilerine takdim 
ederek Nâyî Osman Dede’ye ait Şakir Çetiner Bey 
ve heyeti tarafından okunan tavrıyla 2020 senesinde 
notaya alınma çalışmalarına da dahil olduk. Bu 
eserin 10 Mart 2021’de İstanbul’da Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde Mi‘rac Kandili gecesinde 
İstanbul Müftülüğü ve Esenler Belediyesi tarafından 

Tekkeler 
sırlandıktan 
sonra 50’ler-
den 70’lere 
peyderpey ve-
fat edinceye 
kadar Mi’ra-
ciye’nin de 
okunmasına 
hizmet eden 
mi‘raciyehân 
ve tevşihân-
lardan mutrıb 
reisi Sadettin 
Heper Bey, 
kudümzenbaşı 
Şakir Çetiner, 
Kadirihane 
şeyhi Aşki 
Efendi, bende-
gânından Asaf 
Erten ve Kadri 
Akyürekler ile 
Kani Karaca 
yine Mevlevi 
ayini icrasın-
da. (M. Safi-
yüddin Erhan 
arşivi)
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S Ö Y L E Ş İ

Büşra Nur Güler, Şule Dündar,  
Şeyma Kömürcüoğlu, Aliye Öten, 
F. Hilal Ferşatoğlu, Fulya İbanoğlu, 
Mehmet Yüksel

Taha Kılınç ile  
Kudüs Üzerine

Kudüs’le ilk temasınız nasıl oldu? İlk ne 
zaman gitmiştiniz?

Ailemizin Kudüs’le şöyle bir bağlantısı var: 
Dedemin babası Molla Yusuf -Molla oluşu 
okuma yazma bilmesinden dolayı, biz yörük 
olduğumuz için okuma yazma bilmek bile molla 
olmaya yetiyor, başka bir eğitimi yok aslında- I. 
Dünya Savaşı’nda seferberlik ilan edildiği zaman 
askere alınmış, yaşı ileri olmasına rağmen. Önce 
Suriye cephesine sonra da Filistin cephesine 
göndermişler. Tahminen 1915’in ortalarında, 
Çanakkale Savaşı’ndan sonra bir hastalığa 
yakalanmış, altı aya yakın Kudüs’te bir Alman 
sahra hastanesinde kalmış. Alayın doktoru 
birkaç cephede birden hezimetler başlayınca, 
-cephe gerisinde binlerce hastaya bakmak başka 
bir külfet- yürüyebilen herkesi terhis etme kararı 
almış. Rahmetli dedem de yürüyebilecek hale 
gelince oradan ayrılmış. 2000 kilometreye yakın 
yol yaparak Suriye, Antakya, Adana, Mersin 
üzerinden yürüyerek geri dönmüş. Kurtuluş 
Savaşı’nda yeniden cepheye gitmiş, Sakarya’da 
savaşmış, orada da yaralanmış, vefatına kadar 
ne umreye, ne hacca, ne de Kudüs’e gidebilmiş. 
Babamlar anlatır her gece sabaha karşı teheccüd 

için uyanır, Kara donlu Beytullah diye yanık 
bir ilahi söylermiş. Bizim oralarda şalvara don 
derler, erkeğin giydiği siyah şalvar Kâbe’nin 
örtüsüne benzetilmiş. Daha sonra biz onun 
Karacaoğlan’ın bir koşması olduğunu tespit 
ettik. Hafızasına nereden aldıysa... 

2008’de gittim ben ilk defa Kudüs’e. Büyük 
dedemden yaklaşık 100 yıl sonra. Kaldığı sahra 
hastanesinin yerini de aşağı yukarı tespit ettik. 
Bir döngünün tamamlanması gibi oldu. Hangi 
çağa denk geleceğimizi, hangi imtihanları 
yaşayacağımızı biz seçmiyoruz. Rahmetli, 
Kudüs’e kadar gidip oradan umre yahut hacca 
gidememiş olmasının hasretini bütün ömrü 
boyunca yaşamış. Onun torununun oğlu 
olarak ben Kudüs’ü defalarca gördüm, İslam 
dünyasının farklı yerlerine gittim, onun aylarca 
yürüdüğü yol benim için bir buçuk saatlik uçak 
yolculuğu.

Gazeteci kimliğinizle mi gitmiştiniz?
Gazeteci kimliğimle sadece bir kez gittim. İkinci 
seferimdi. Ondan sonraki bütün seferlerim, 
hamd olsun “sivil” biçimlerde gerçekleşti. 
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Gidip gelişleriniz esnasında Türkler 
arasında şahit olduklarınızdan bahseder 
misiniz biraz.

Hem seyahatlerde, hem bölgeyle ilgili 
okumalarda, çalışmalar yaparken Türklerle 
temasım oldu tabii. Türkiye’de Filistin dendiği 
zaman anlaşılan şey tek parça bir Filistin. Ama 
gerçekte dört Filistin var: Birincisi Kudüs, 
yani Doğu Kudüs dediğimiz işgal altındaki 
Kudüs. İkincisi Batı Şeria, ki Doğu Kudüs’le 
Batı Şeria arasında bir duvar var yaklaşık 700 
km. Şu sıralar inşaatı bitmek üzere. Üçüncü 
Filistin Gazze, muhasara altında, abluka 
altında. Dördüncü Filistin de İsrail toprakları 
içinde, 48 Arapları dediğimiz İsrail vatandaşı 
Arapların yaşadığı bölge. Dört parçanın dördü 
de birbirinden çok keskin farklarla ayrılıyor. 
İsrail işgali bu dört parçanın birbiriyle mümkün 
mertebe birleşmemesi ve yakınlaşmaması için 
her türlü tedbiri alıyor. Gazze’ye ayrı, kendi 
içindeki Araplara ayrı, Kudüs’e ayrı muamele 
yapıyor. Bir yandan işgal devam ediyor, bir 
yandan da bu dört bölgeye farklı muameleler 
tatbik ediliyor. Yani günün birinde Filistin diye 
bir devlet kurulduğunda - nasıl kurulacaksa- o 
devletin tek parça olmaması için çalışıyor İsrail. 
Her gittiğimde gördüğüm bu farkların daha da 
derinleştiğidir.

Kudüs’te kişisel olarak insanlarla sohbet 
ettiğinizde benim buradaki ekiplere hiçbir 
zaman kabul ettiremediğim bir durum var. Bir 
defasında Kudüslü abilerden biriyle sohbet 
ederken dedi ki: “Türkler buraya hep cuma 
namazı kılmaya geliyor, perşembe akşamı 
gelip, pazar dönüyorlar. Niye diğer günler 
gelmiyorsunuz, cumaları biz zaten buradayız?! 
Sizin geliş amacınız Mescid-i Aksâ’nın saflarını 
doldurmaksa, bizim diğer günlerde cemaate 
ihtiyacımız var.” O konuşmadan sonra benim 
zihnimde bir pencere açıldı, çünkü bizim 
Türkiye’den giden ekipler genelde “üç”lemeye 
gidiyorlar: “Mekke, Medine’den sonra bir de 
Kudüs’te Cuma kılalım.” Niyetler kötü değil. 
Ama Kudüs seyahatlerinin çok özel bir şekilde 
planlanması lazım. Çünkü Kudüs seyahati bir 

umre gibi, bir Buhara’yı, Semerkant’ı, Kurtuba’yı 
görmek gibi değil. Kudüs’te fiili bir işgal var 
ve bu işgalin üzerimize yüklediği vazifeler 
var. Bunlardan birincisi safları doldurmaktır 
bana göre. Hatta insanları bu yönde teşvik 
için söylüyorum hafta sonu olmayan turlar 
ekonomik olarak da daha uygun, 100-200 
dolar daha ucuz, fakat kimse kabul etmiyor. 
Herkes Aksâ’da cuma kılmaya odaklanmış. 
İslam dünyasının başka memleketlerinden 
bizim kadar çok giden yok Kudüs’e her şeye 
rağmen. Arapların birçoğu ise çeşitli sebeplerle 
gitmiyorlar. İsrail’le normalleşen Araplar 
da başka bir amaçla gidiyorlar. Asya’dan, 
diğer müslüman coğrafyalardan son birkaç 
yıldır seferler başladı, ama bunlar henüz çok 
cılız. Türkiye’den gidişler de yoğun, ancak 
Hıristiyanlarla kıyas edilemez hala. En mühimi 
bu gidişlerin bilinçsizce gerçekleşmesi ki bu 
durum bana biraz israf gibi geliyor. Mesela 
bazı gruplara tesadüf ediyorum, Araplara hiç 
karışmadan otelden Mescid-i Aksâ’ya gidip 
geliyorlar. Hac ve umre güzergâhına yönelik 
seyahatler bazı bakımlardan istiabını doldurmuş 
durumda. Bu nedenle Kudüs ziyaretleri 
Anadolu’daki bazı büyük seyahat firmaları ya 
da bazı dini grupların şirketleri açısından yeni 
bir rant kapısı. Adam köyünden 80 yaşındaki 
teyzeyi almış getirmiş, demiş ki: “Aksâ’da namaz 
kılacağız.” Allah kabul etsin tabii, ama Kudüs 
seyahatlerinin başka hedeflerinin de olması 
gerekiyor... Bir defasında Anadolu’dan böyle 
bir teyze denk geldi bana, “Evladım programda 
ne var?” diye sordu. Cuma namazından önce 
Kudüste’ki Kıyame Kilisesi’ni gezecektik. Diğer 
mekânları görmeden, oralardaki gerilimi, 
yoğunluğu, dinlerin çatışmasını Kudüs’ü 
anlamak çok zor, mutlaka görmek lazım. 
Teyze tabii çok iyi bir niyetle “Ben kiliseye 
girmem yavrum” dedi, katılmadı. İnsanlara 
Kudüs nasıl ziyaret edilir bunu anlatmak lazım. 
Benim bir kitabımda “Kudüs nasıl gezilmez!” 
diye bir başlık vardı. Mesela Kudüs’e gidiyor 
insanımız, namaz aralarında alışveriş yapıyor, 
oraya buraya gidiyor, oyalanırken küçücük 
şehirde Aksâ’ya namaza yetişemiyor. Ya da bir 
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beğenmeme hali var. Mesela adam diyor ki 
“Çok pahalı”. Evet pahalı ama bunun sebepleri 
var; işgal altında bir şehir, giriş çıkışlar çok 
zor... İnsanlar İstanbul’daki suyun fiyatıyla 
oradaki suyun fiyatını karşılaştırıyor, satıcıyla 
kavga ediyor. Pazarlık sünnet diye -ki böyle bir 
bilgiyi hiçbir kaynakta görmedim ben- satıcının 
onuruyla oynamaya kadar götürüyor insanımız. 
Kudüs’ün özel şartlarını bilmek önemli. Zaten 
seyahate yabancıyız genel anlamda. Bir Kudüs 
gezisinden sonra birisi şöyle övünmüştü, çok 
acı gelmişti bu cümle bana: “Gittim, Araplara 
beş kuruş kaptırmadan geldim!” Araplar’a 
para yedirmemek diye bir şey var bizim 
toplumumuzda maalesef. Ama şimdi Kudüs’teki 
insanlar, oraya giden insanların alışverişlerine, 
buradan gelecek ufak tefek meblağlara hakikaten 
muhtaçlar. Kudüs’te bir taraftan aileler büyüyor 
ama beri taraftan buradaki evler küçücük. İsrail 
de şunu istiyor: Aileler bu evlere sığamasın da 
sur dışına kaçsınlar. Bu ailelerden ayrılanlar 
olunca da hiç kaçırmadan onlar çıkar çıkmaz 
bu evlere konuyorlar. O yüzden bu aileler nöbet 
tutar gibi o küçücük evlerde yaşamaya devam 
ediyorlar. 

Mesela Hz. Peygamber cuma sabahları farzın 
birinci rekâtında Secde Sûresi’ni, ikinci rekâtta 
da İnsan Sûresi’ni okuyor. Bizde cemaat bu 
kıraate sabredemediği için camilerimizde 
yapılmıyor ama özellikle İslam dünyasının 
büyük merkezlerinde bu sünnet devam ediyor. 
Mescid-i Aksâ’da da oluyor tabii. Birinci rekatta 
imam Secde Sûresi’ne başlıyor, tam bir buçuk 
sayfa okuduktan sonra Allahu Ekber deyip 
secdeye gidiyor, sonra kıyama kalkıp namaza 
devam ediyor. Tabii birçok insan, namaz içinde 
tilavet secdesi uygulamasını bilmediği için 
sabah namazına giderken ekibe bunun usulünü 
anlatıyorum: “İmam birinci rekatta Elif Lam 
Mim... diye başlarsa, aman dikkat edin ilk Allahu 
ekber deyince hemen secdeye gidilecek tamam 
mı? Anlaştık mı?” Herkes “Hocam o iş bizde, 
tamam” diyor. Ama çıkışta duyuyorum kendi 
aralarında şöyle konuşuyorlar: “Üç rekat kıldık, 
ne oldu böyle ya?” Mescitte bakınca Türklerin 
namaz kıldığı yer hemen belli oluyor, çünkü 

herkes secdedeyken onlar rükûda bekliyorlar. 
Namaz bitip dağılırken de “Vallahi imam da 
cemaat de Şii mi, Şafi mi, bir şey anlamadım?!” 
diyerek manasını tam olarak bilmedikleri bütün 
sıfatları sıralıyorlar. “Benimki kesin doğrudur, 
Arab’ınki de eh belki doğrudur” kanaatindeler.

Müslümanların da bir tür oryantalizmle 
Kudüs’e, Filistin’e baktığı, meseleleri bu 
perspektiften değerlendirdiği söylenebilir 
mi?

Bir bakıma. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyor 
olmak ister istemez omuzlarımızda Osmanlı 
emanetini taşımamıza yol açıyor. Bu şeref verici 
bir emanet fakat aynı zamanda bir tür handikap. 
Çünkü eğer bu emanete layık değilseniz, 
gerçekten vasıflı insanlar olarak sahaya 
inmiyorsanız, sadece hamaset yapıyorsanız, 
Arapça bile bilmiyorsanız, Kudüs’ün tarihi ile 
ilgili derli toplu bir okuma yapmadan sadece 
kafanızda bir fes, dilinizde Abdülhamit’le 
Kudüs’e gidiyorsanız bu da bir oryantalizme 
dönüşüyor yolun sonunda. Kudüs’e giden 
insanlarda en çok rastladığım şeydir: Adam 
gidip bir Arap’ın yanına oturuyor, onu dürtüyor, 
Abdülhamit’i filan soruyor. Araplar özellikle 
Filistinliler çok kibar ve bizi gerçekten çok 
seviyorlar. “Çok iyi; Allah rahmet eylesin” vs. 
diye karşılık veriyorlar. Türkiye’ye dönüşte 
o konuşma köpüre köpüre, tefsir edile edile 
bize şöyle geliyor: “Araplar bizim kendilerini 

Taha Kılınç kimdir?
1980 Mersin Anamur doğumlu Nazmi Taha Kılınç, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2003 yılında tamamladı. Farklı 
gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. Halen bir gazetede köşe 
yazarlığı yapan Kılınç’ın edebî ve akademik çalışmaları devam 
etmektedir. Ortadoğu’dan Notlar, Biz Bize, Kudüs Yazıları, 
Kırmadan İncitmeden, Dalları Gökte Bir Ağaç, Seyrüsefer, Gölgelerin 
Peşinde: 50 Portre, Ortadoğu’ya Dair  20 Tez, Coğrafyamızı 
Adımlarken Hatırda Kalanlar, 365 Günde Peygamberimin 
Arkadaşları ve Ali Emirî’nin İzinde M. Serhan Tayşi gibi pek çok 
kitaba imza attı.
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yönetmemizi istiyor!” Arap kardeşlerimizin 
ya da Filistinlilerin bize duyduğu muhabbeti 
herkes biliyor, ben de her gittiğimde çok farklı 
tezahürlerini gözlemliyorum. Ama acaba bu 
“Bizim hiçbir şeyimiz yok! Bizim kendimizi 
yönetme becerimiz bile yok! Gelin bizi siz 
yönetin.” gibi alttan alan bir üslup mu, yoksa 
bize bir iş birliği çağrısı mı? Ben ikinci türde 
okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani sıradan 
bir vatandaş olarak, üstelik Kudüs hakkında 
hiçbir şey bilmeden bir Arap’a gidip de “Ben 
seni 401 yıl boyunca yönetmiştim, düze çıkmak 
için tekrar peşime takılman lazım.” dediğinizde 
ya da ima ettiğinizde diyalog kopuyor, bunun 
çok örneği var. Psikolojik bir şey, kendinizi 
onun yerine koyun. Ama gidip “Bak kardeşim 
böyle böyle, aramıza zaman girdi, mesafe girdi, 
düşmanlar, emperyalistler girdi, tarihimizi, 
coğrafyamızı onlar çizdi, gel kol kola girelim, 
bunlara coğrafyada söz hakkı tanımayalım, 
beraber iş yapalım.” dediğinizde başka bir 
şey oluyor. İkinci bahsettiğim yolu konu 
Osmanlı mirası olunca yapamıyoruz. Maalesef 
ümmetçiyiz, ırkçılığa karşıyız filan diyoruz ama 
bizde Arap olmak, Arap kelimesi hala olumsuz 
bir imajın peşinden geliyor. Hiç unutmadığım 
ve beni çok sarsan bir hatıradır: Bir cami 
çıkışında yaşlı bir amca, İsrail’in Gazze’ye 
bomba yağdırdığı bir sırada -2012 yıllarında- 
“Kader nasıl adaletle tecelli ediyor, toprağınızı 
satarsanız bak Allah cezanızı nasıl veriyor?!” diye 
konuşuyordu. Toprak satıldı, satılmadı ayrı bir 
tartışma; birileri hasbelkader sattıysa bile 100 yıl 
sonra bir sürü masum insanın öldüğü bir saldırı 
sonrasında camiden çıkan bir insan bu denklemi 
nasıl kurabilir?! Bilgisizlik var, yaşananları 
ezber üzerinden okumak var. Sloganlarla tarih 
anlatılır bizde, koca imparatorluğun dağılışı 
tek cümlede özetlenir: “Almanya yenildi, biz 
de yenildik.” Arap dünyasıyla ilgili olarak ezber 
cümledir: “Arkamızdan vurdular, toprak sattılar.” 
Pratik olarak toprağını satan kimsenin hâlâ orda 
olması mümkün mü? Değil tabii. Bu cümleler 
üst üste biriktiği zaman bölgeyi anlama, oradaki 
insanlarla empati kurma, iş birliği geliştirme zor. 

Bahsettiğiniz oryantalizm benim tecrübelerim 
çerçevesinde böyle tezahürlere sahip.

Kudüs’te yaşamak hem müslümanlar 
hem yahudiler açısından yüksek gerilim 
hattında yaşamak gibidir herhalde. Biraz 
bundan bahseder misiniz?

Tabii. İki taraf için de yılların yorgunluğu var. 
Yahudiler de dahil, saldırının ve gerilimin 
olmadığı bir ortam istiyorlar artık. Özellikle 
yeni nesiller, normal bir hayat arzu ediyorlar ve 
“Filistin bir şey mi istiyor, istediklerini verelim 
öyleyse, bitsin bu gerginlik” diyorlar. Bu sebeple 
iki devletli çözüm gibi meseleler daha fazla 
gündem oluyor, tartışılıyor. Mesela son yıllarda 
bıçaklı saldırılar çok yoğundu. Bu saldırıların 
provokasyon olduğunu söylüyor bazı Filistinliler. 
“Biz zaten zor geçiniyoruz, İsrail eziyor daha da 
ezecek; birini bıçaklayıp da ne yapacaksın, eline 
ne geçecek?!” diyor. Bunlar tabii meselenin pek 
düşünmediğimiz tarafları.

Kudüs paylaşılamaz. Kudüs bir Lefkoşe değil. 
Yahudilerin “Ağlama Duvarı” dedikleri duvar, 
Mescid-i Aksâ’nın istinat duvarı. Şimdi bunu 
nasıl ayıracaksınız? Nereden böleceksiniz? 
Şehrin kapıları var, o kapıları ortak kullanmak 
zorundasınız ya da helikopterle ineceksiniz! 
Yani şehir fiziken de müsait değil bölünmeye. 
Suriçi’ni müslümanlara verseler, müslümanların 
çok güçlü bir konjonktürde olmaları lazım. 
Yahudilerin tek başına kontrol etmesini de 
İsrail bile birçok sebepten dolayı göze alamıyor. 
İsrail kendi içerisinde Kudüs konusunda 
paramparça. Kendi içindeki çatışmalar da 
çok şiddetli. Bir taraftan devletin kimliği, bir 
taraftan Filistin’e tatbik edilecek muamelenin 
biçimi, Mescid-i Aksâ’nın hukuksal statüsü 
v.s. v.s. Bizim gördüğümüz azgın grup aslında 
küçük bir azınlık. Ama seçimler, seçmen, 
siyaset... İster istemez iç dengeler sebebiyle 
devlet onları dikkate alıyor. Kendisini seküler 
olarak tanımlayan kesim son yıllarda yapılan 
anketlere göre yüzde elliye yaklaşıyor. Şimdi 
bu ne anlama geliyor? Sekülerin Mescid-i Aksâ 
diye bir derdi yok; çok fazla çocuk yapıp nüfusu 
artırmak gibi derdi yok; Filistinlilere düşmanlık 
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gibi de bir derdi yok. Kim ne yaparsa yapsın 
diyor. Tel-Aviv’e gittiğinizde bunu daha açık 
görüyorsunuz: LGBT eylemleri, cumartesi 
yasağını umursamama... Cumartesi Kudüs’te 
şehir hayatı Yahudi tarafında duruyor ama Tel 
Aviv “sin city/günah şehri”. İsrailliler de bundan 
sonraki on yıllarda kendi içlerinde çok ciddi 
çatışmalar çıkacağını öngörüyorlar. Dolayısıyla 
İsrail bizim zannettiğimiz gibi Filistinlileri yok 
etmeye odaklanmış yekpare bir organ olsaydı 
şimdiye kadar Mescid-i Aksâ’yı düzlemişlerdi 
zaten.

Evet medyaya da yansıyan ve dünya 
genelindeki yahudiler arasında “Artık 
yeter! Bu kadar kan dökmek nereye kadar?” 
diyenler olduğunu duyuyoruz. 

İsrail içerisinde böyle bir şey var tabii. 
Siyasetçiler, akademisyenler, sanatçılar... 
Bunların içinde önemli bazı isimlerin yaptıkları 
çıkışlar önemli. Mesela İsrailli Yeni Tarihçiler 
(New Historians) diye bir akım var. Bunlar 
özellikle 1980’lerden itibaren kendi devletlerinin 
resmi tarih tezleriyle hesaplaştılar. Bazılarının 
kitabları Türkçeye de çevrildi. Avi Shlaim, Ilan 
Pappe, Benny Morris... İsrail’in resmî tarih 
tezi kuruluşunda “Topraksız bir halka (yani 
Yahudilere), halksız bir toprak (yani Filistin)” 
şeklindeydi. Yani şunu iddia ediyorlardı: 
Dünyanın her tarafından kovulduk, sürgün 
edildik, toprağımız yoktu, ama buna mukabil 
Filistin’de boş arazi vardı ve orada da halk 
yoktu, gelip kolayca yerleştik! İsrail, nesillerini 
on yıllar boyunca -1948’den sonra özellikle- bu 
yeni tarih tezi ile eğitti. İsrailli bir çocuk 4-5 
yaşında, anaokulundan itibaren grafiklerle, 
metinlerle, oyunlarla, çizgi filmlerle şuna ikna 
edildi: “Biz buraya (Filistin’e) geldiğimizde 
burası boştu ve buradaki çok ufak insanlar da 
madem siz geldiniz, burası sizin toprağınız, 
diyerek gittiler. Sonra teröristler gelip bu 
atalarımızın toprağından, bu bomboş yerden 
bizim gibi zavallı bir halkı kovmak üzere bize 
saldırdı.” Filistin’deki bağımsızlık mücadelesini 
böyle anlattılar. 1980’lerde İsrail devlet arşivleri 
açılmaya başlayınca -1948’lerden günümüze- 

özellikle devletin kuruluşu sırasındaki bazı 
katliamlar ortaya çıktı. Bu yeni tarihçiler 
belgelere bakarak dediler ki “Tarih tezimiz 
temelden çürük; çünkü biz buraya geldiğimiz 
zaman burada yaşayan bir nüfus varmış.” 
Sonra geriye doğru araştırdılar: Her şehrin 
ne kadar nüfusu vardı, şimdi oralarda ne 
kadar yahudi var? Filistin’in kahir ekseriyeti 
tamamen Yahudi şehirlerine dönüştüğü için 
“Buranın 48’den önceki halkı şimdi nerede?” 
diye sordular. Bu soru İsrail’de bir infiale sebep 
oldu. Hayfa Üniversitesi öğretim üyesi Ilan 
Pappe barınamadı İngiltere’ye gitmek zorunda 
kaldı. Avi Shlaim zaten Oxford’ta. Demir Duvar 
isimli kitabında -yeni çevrildi Türkçe’ye- İsrail’in 
kuruluşunu anlatıyor. Bu kitabı okuyan sıradan, 
insaflı bir Yahudi kendi devletinin çok ciddi 
bir suçun üzerine kurulduğunu anlıyor. Ama 
bu sefer de mesela 1990 doğumlu bir Yahudi 
çocuk şu soruyu soruyor: Peki, şimdi ben 
nereye gideceğim? Burada doğmuşum, burada 
büyümüşüm, tamam bunları ben de öğrendim 
bana böyle öğretilmişti; bu durumda bana ne 
öneriyorsun, ben nereye gideceğim, diyor haklı 
olarak. 

67 sınırlarına pratik olarak dönmek 
mümkün mü?

Şu andaki realiteyle, yerleşimlerle tamamen 
alakasız bu sınır. Çünkü 67’ye kadar Batı Şeria 
dediğimiz topraklarda yahudi yerleşimi yoktu, 
şu anda var. Yahudi yerleşimleri ise demin 
bahsettiğim dört tane Filistin’i birbirinden kesin 
olarak ayırmak için İsrail’in başvurduğu bir 
siyaset. 1967’den sonra 68’de ilk el-Halil’e gelip 
yerleştiler. Daha sonra Batı Şeria’nın her yerine 
yayıldılar. Hepimizin bildiği şeyler: Filistinlinin 
evi bir tarafta kaldı, arsası bir tarafta. Şimdi 67 
sınırına nasıl döneceksin? Bundan önce böyle bir 
yerleşim yoktu. Dolayısıyla 67 sınırına dönmek 
demek, bu yerleşimlerdeki beş yüz binden fazla 
insanı yok saymak, ortadan kaldırmak demek. 
İsrail de zaten günün birinde olur da Filistin 
devleti kurulur ve kendisi de bunu kabul etmek 
zorunda kalırsa kurulacak devlette bu şartlarla 
kimse yaşayamasın diye bu planı uyguluyor.
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Siyasi bir çözüm olarak iki devletli bir 
yapıyı müslümanlar ve yahudiler arasında 
destekleyenler var, değil mi?

Siyasetin dili burada ister istemez devreye 
giriyor. Yani Filistinliler işgali, İsrail de Filistin’i 
tek başına kabul etmeyeceğine göre ortak bir yol 
bulmak gerekiyor. İşte iki devletli çözüm olsun, 
Kudüs bölünsün, Doğu Kudüs müslümanlara, 
Batı Kudüs yahudilere kalsın gibi çözüm 
önerileri var. Aklı başında hiç kimse bu şekilde 
bir çözümün mümkün olacağını düşünmez. 
Mesela Filistin devletini kurdunuz, Doğu 
Kudüs başkent oldu. Batı Kudüs de İsrail’in. 
Peki Gazze ne olacak? Arada koca bir İsrail var! 
Abluka kalksa bile sorunlar çözülmeyecektir. 
Pasaportlarının iptal edilmesindense insanlar 
Gazze’de kalıyorlar. 

Çözüm ne olabilir peki?
Ben realistim açıkçası. Tarihe baktığımızda, 
yukarı çıkmak için dibe düşmek gerektiğini 
görüyoruz. Henüz dibe düşmedik, zemine 
dokunmadık. Tarihte yahudilerin kurmuş 
olduğu siyasi organizasyonlar, kendi içlerindeki 
çatışmalarla yok olmuş. Ben İsrail’in de bu 
şekilde bir şekilde zayıflayacağını, bazı tavizler 
vermek zorunda kalacağını ve her şeyin bir 
ömrü olduğu gibi onun da ömrünü bu şekilde 
tamamlayacağını öngörüyorum. Allah’ın 
hiçbir millete borcu yok! Allah zalim bir 
devletin zevalini başka bir zalim devlet eliyle 
de takdir buyurabilir. İsrail’in zevali de illa 
müslümanlar eliyle olmayabilir. Bana “Kudüs’ün 
fethini görecek miyiz?” diye soruyorlar. İslam 
dünyasının şu anda içinde bulunduğu şartlar, 
dengeleri düşünün... İsrail “Allah kahretsin, 
yapamıyorum, edemiyorum alın sizin olsun 
Kudüs’ü!” dese, müslüman dünya olarak 
birbirimizle çatışmadan, parçanlamadan bir 
masanın etrafında Kudüs’ü ortak bir manevi 
bir şehir olarak yönetecek bir olgunluğa sahip 
miyiz? Bence değiliz. Çok basit sorular var: 
İmam kimden olacak? Bırakın Sünni-Şii, 
hangi mezhepten olacak, kapıları kim açık 
kapatacak, yani kim sahip olacak, hutbede kime 
övgü olacak?! Bunların hepsi tartışma konusu 

olur. Şu anda Kudüs’ün işgal altında olması, 
Müslümanların neredeyse tek ortak paydası. 
Bütün dünyada hep beraber hiç kimsenin itiraz 
edemediği ve bir diğerini eleştirmediği tek şey 
Kudüs konusundaki sevgi. Bu sevgi, gerçektir, 
siyasidir, hamasidir ama ortak bir payda. Şerrin 
hayır tarafı. 

Hıristiyan tebaa da var. Onlar Kudüs’ün 
neresindeler? Bu tabloda nerede 
duruyorlar?

Hıristiyanlar dediğimizde Kudüs’te nüfusun 
kahir ekseriyeti, Filistin’de de genel anlamda 
Ortodoks. Yani yüzyıllar boyunca burada 
bir Ortodoks hâkimiyeti var. Kudüs’te ve 
Filistin topraklarındaki kilise mülklerinin 
yüzde sekseninden fazlası Ortodokslara aittir. 
Bu yüzden bugün mesela İsrail Kudüs’teki 
hıristiyanlara, müslümanlara yaptığı gibi 
zulmettiğinde veya fiziksel olarak saldırdığında 
Vatikan’dan sadece cılız bir kınama geliyor. 
Çünkü kendi aralarında çok ciddi bir kavga 
var. Ortodoks Kilisesi’nin dünyadaki hamisi 
gayri resmi de olsa Rusya olduğu için birçok 
noktada etkilidir. Mesela Mescid-i Aksâ’nın 
çevresinde Rusya’ya, Ermenistan’a, Yunanistan’a 
ait çok büyük Ortodoks kiliseleri vakıfları var. 
Zaten Rum Ortodoks, Yunan Ortodoks Kilisesi 
dediğiniz Kudüs içindeki birçok ana yapının da 
sahibi. O yüzden hıristiyanlar arasındaki gerilim 
de tabii sahneyi etkiliyor. Ayrıca tabii ki Filistin 
ve Kudüs’teki hıristiyanların ekseriyeti İsrail 
karşıtıdır aralarındaki itikadi kavga sebebiyle. 
Dolayısıyla müslümanlarla Ortodoksların ciddi 
bir kısmı müşterek hissiyat içindedir İsrail’e 
karşı.

Tekrar gündelik hayata dönersek, 
Filistinlilerin Mescid-i Aksâ eksenli bir 
hayatları var, bunu biliyoruz. Bunun 
dışındaki hayatları, eğitimleri, entelektüel 
faaliyetleri bunlarla alakalı gözlemleriniz 
var mı? 

Bir keresinde bayram için gittiği Kudüs 
seyahatinden yeni dönen bir tanıdık “Gittim ve 
şok oldum” demişti, “Her yeri süslüyorlardı.” 



Din ve Hayat/2022-1443 Kış  •  91

İşgal altındaki insanların o kadar mutlu ve 
ümitvar olmasını anlayamamış. İnsanların 
kafasında her an kurşunların havada vızıldadığı 
bir Kudüs var. Bir arkadaş da Gazze’ye gitmişti. 
Bir düğün törenine rastlamış, şaşkın “Çok 
mutlulardı.” dedi. Abluka yok muydu? Abluka 
var ama düğün de var, sevinç de var. İkisi de 
devam ediyor sonuçta. Evet, kapılardan her 
an otomatik silahlı askerler geçiyor ve siz o 
askerlerle muhatapsınız. Mesela Mescid-i 
Aksâ’yı basarlar, gençleri kovarlar ama koca koca 
amcalar bacak bacak üstüne atmış seyrederler. 
Çok ilginç. Askerler onlara dokunmuyor, onlar 
da çatışmaya katılmıyor, izliyorlar. Tabii pratik 
olarak yaşadıkları sıkıntılar çok fazla. Kudüs’te 
yaşıyorlar ama mesela dükkânları şehrin dışında. 
Kudüs’te çalışıp evleri dışarıda olan insanlar da 
var. Çok kalabalık bir aile, az önce anlattığım 
gibi geri dönememe ihtimali sebebiyle küçücük 
evlerde yaşamaya devam ediyor. 

Tüm bu baskıların şekillendirdiği bir 
ufukla bir Filistinli’nin dünyadaki şartları, 
imkanları sağlıklı değerlendirme imkanı 
var mı? Bunu siyasi bir saikle sormuyorum 
kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Kur’an’a 
muhatap olmuş, yaptıklarının ahirette 
hesabını verecek mümin bir şahsiyet olarak 
sağlıklı bir irade, fikri bir sıçrama ortaya 
koymaları mümkün mü sizce?

Filistinliler İslam dünyasının en eğitimli 
milletlerindendir. Arapça anadilidir, İbranice 
anadilidir. Çoğu İngilizce bilir. Belli bir yaşın 
üzerindekiler Fransızca da bilir. Ayrıca göçler 
ve yaşadıkları zorluklar sebebiyle İslam 
dünyasının farklı ülkelerindeki farklı sektörlerde 
Filistinliler vardır. Mesela el-Cezire Katar 
Filistinli gazetecilerle doludur. Kuveyt’in iş 
gücü tamamen Filistinlilerdir. Mısır’da belli 
sektörlerde, hatta yakın döneme kadar Suudi 
Arabistan’da böyledir. Güney Amerika’da, 
Avrupa’da, Londra’da elektrik, elektronik, 
bilgisayar mühendisleri arasında pek çok 
Filistinli vardır. Batı üniversitelerinde Filistinli 
akademisyenlerin varlığı bilinen bir hakikattir. 
Neticede Filistin’e cami avlusuna bırakılan bebek 

muamelesi yapılıyor: Kimse tekmeyi vurup 
atamıyor ama götürüp evine evlat da edinmiyor. 
Arap dünyasının eğilimi bu yönde. Çünkü 
Filistinlilerin nüfusunu kontrol etmek çok zor. 
Nesiller boyu devam eden bu sıkıntıların içinde 
yetişmenin getirdiği bir direniş ruhuna sahiptir 
bir Filistinli. Belli şeylere de adapte olmuşlar. 
Öte taraftan bu bahsettiğim zorlukların 
etkisiyle gittikleri her yerde üst düzey insanlar 
arasındalar. Dünyada Filistinli dediğimiz 
diaspora beş milyonu geçti. 

Yani diyorsunuz ki Filistin’i kurtaracak 
olanlar bu yüksek entelektüel seviyesi 
olanların arasından çıkabilir?

Dünyanın gittiği yere baktığımız zaman iletişim 
ve ulaşım imkanlarının gelişmesiyle burada bir 
tez yazdığınız zaman, bir görüşü, bir şeyleri 
yerinden edip devirebiliyorsunuz. Dünya böyle 
bir dünya.

Sizce İslam dünyasının genelindeki İslamcı 
tabir edilen insan profiline, İslamcı dünya 
tasavvuruna kıyasla Filistin halkından 
daha farklı bir yaklaşım, bir çözüm çıkar 
mı?

Çıkar. Filistinliler kendilerini birçok cephede 
yalnız bırakılmış hissediyorlar zira. Tabiri 
caizse kendi göbeklerini kendileri kesiyorlar. 
Onlar zaten nesiller boyunca bu yalnızlığı ve 
terk edilmişliği yaşadıkları için psikolojileri ve 
fikriyatları bu yönden çok sağlam. En azından 
ben öyle görüyorum. Filistin’de ve özellikle 
Kudüs’te “Makdisilik” diye bir şey var mesela. 
Kendilerine “Makdisî” diyorlar. Hem dini, hem 
kültürel, hem entelektüel anlamda misyonları 
olduğuna inanıyorlar. Aynı şeyi Şamlılarda 
görmüştüm. Tıpkı eski İstanbullu gibi. İstanbullu 
deyince zihnimizde oluşan şeylere benzer bir 
durum yani. Elbette bütün Kudüslüler için bunu 
söyleyemem. Ama zaten düzelme hiçbir zaman 
toplumun tamamından yayılmaz. Birileri önden 
gider, toplum onu takip eder. Tarihte de böyle 
olmuştur. 
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sebeplerle faziletlerini ve haklarındaki rivayetleri 
derlemeyi amaçlayan eserlerdir.

Şehir monografileri klasik edebiyatımızda 
çok yaygın bir tür olmamasına rağmen Kudüs 
hakkında gerek müstakil gerekse üç kutlu 
belde (Mekke-Medine-Kudüs) bağlamında 
yazılmış Türkçe örneklere rastlanmaktadır. 
Bunlar arasında Ahmed Fakîh’in manzum 
Kitâbu Evsâf-ı Mesâcid-i Şerîfe’si, Muhammed 
Yemenî’nin mensur Kitabu Fezâ’ili’l-Mekke 
ve’l-Medine ve’l-Kudüs adlı eseri ve Ebu’l-Fazl 
es-Seyyid Alâüddin’in Cevâmi’u’l-Fezâ’il f î 
Mesâcidi’l-Kabâil ismini verdiği Arapça-Türkçe 
eseri üç şehrin faziletine dair kaleme alınmış 
çalışmalara örnektir. 1051/1641 yılında Kudüs’e 
giderek üç yıl kalan Hıfzî’nin Tarihü Fezâ’il-i 
Kuds-i Şerif’i ile Hacı Ahmed b. Hüseyin b. 
Ahmed el-Giridî’nin Sultan III. Mustafa’ya 
ithaf ettiği Fezâ’il-i Kuds-i Şerif adlı eserleri 
de Kudüs’e hasredilen fezâil türü eserlerden 
bazılarıdır. 3

Kanûnî Sultan Süleyman devrinde yazılmış 
bir eser bazı yönleriyle bu genel literatürden 
ayrılır. Na‘îmî mahlasıyla tanınan Çeşmecizâde 
Ni‘metullah Çelebi’nin (v. 974/1567) kaleme 
aldığı Fezâ’il-i Kuds4, Kudüs’ün faziletlerini 
anlatırken, Sultan Süleyman’ın burada yaptırdığı 
imar ve hayır faaliyetlerini de müellifinin 
şahitliği doğrultusunda aktarmaktadır.

Şeyhülislam Sadi Çelebi’nin öğrencisi olan 
Na‘îmî kaynaklarda kitaplara olan muhabbeti 
ile anılmıştır. Hocasının İstanbul Kadılığı 
döneminde kassamı5 olarak hizmetinde 
bulunmuş ve bu vazifesi sırasında sayısız kitap 
ve risale biriktirmiştir. Medrese eğitiminin 
ardından müderris olarak sürdürdüğü hayatının 
son demlerini, biriktirdiği kitaplar arasında 
münzevî olarak geçirmiştir.

Sultan Süleyman’ın imar faaliyetleri esnasında 
Kudüs’te görevli bulunan Na‘îmî, buradaki 
gözlemlerini Kudüs’ün tarihi ve faziletleri 
hakkında derlediği bilgiler ile harmanlayarak 
Fezâ’il-i Kuds’ü telif etmiştir. Eserin tespit 
edilebilen iki nüshası da bugün Süleymaniye 
Yazma Eser Kütüphanesi bünyesindedir.6

Kudüs, Kuds-i Şerîf, Beytülmakdis, Darüsselam, 
Yaruşalem... Selam ve esenlik yurdu, şerefli 
ve kutsanmış şehir... Müslüman Türklerin 
sekiz asra yakın idare ettikleri,2 ismindeki 
barış ve selameti en çok bu devirlerde bulan 
Kudüs, Türk insanının yalnızca hizmet ettiği 
bir belde olarak kalmamış, edebiyatında da 
sıkça anılmıştır. Miraciyelerden mevlitlere, 
kroniklerden seyahatnamelere pek çok eserde 
kendisine yer bulan bu kutlu şehir için yazılmış 
edebî bir tür de fezâilnâmelerdir. Fezâilnâmeler, 
şehirlerin Kur’an ve hadislerde anılmaları, 
bazı peygamberlere ev sahipliği yapmaları gibi 
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devam eder. Aldığı cevap mescidi yapmak için 
aldığı arazinin bedelini sahibine vermediği, 
bu sebeple Mescid’in inşasının kendisine değil 
oğlu Süleyman’a nasip olacağı şeklindedir. Bu 
vazifeyi oğlu Hz. Süleyman’a vasiyet eden Dâvûd 
peygamber hakkında Na‘îmî’nin şu satırları, 
Kanûnî’ye mesaj niteliğindedir:

Çünki Dâvûd’a kalmadı bu cihân 
Ne Süleymân’a kala devr-i zamân

Hz. Süleyman cinlerin ve insanların ulularını 
huzuruna davet ederek Kudüs’ü inşa emrini 
vermiştir. Dev, peri, insan ve cin taifesinden 
iki yüz bin nefer ile inşası sürdürülen bina bazı 
güçlüklere rağmen tamamlanmıştır. Na‘îmî 
ortaya çıkan eseri tasvirde aklın aciz kalacağını 
ifade etmektedir.

Müellif bu rivayetlerin ardından Kudüs’ün 
geçici hakimleri, Babil ve Pers kralları ile Roma 
imparatorlarının hizmet ve yıkımlarını anlatıp 
sözü Hz. Ömer devrine getirir.

Kudüs’te Müslüman Hakimiyeti

Hz. Ömer’in hilafetinde, “Ümmetin emîni” Şam 
Valisi Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın komutasında 
girişilen Kudüs kuşatması sonuç vermiş, 

Mesnevî tarzında kaleme alınmış olan eser 
bir tevhîd ile başlar. Müellif burada, Allah’ın 
cümle mevcudatı yoktan var edip, gökleri ve 
yeri yarattığını ve Kudüs ile yeryüzünü süsleyip 
bezediğini dile getirir. Ardından bir na’t ve dört 
halifeyi öven beşer beyitlik methiyelerle devam 
eder. Sonraki başlık Sultan Süleyman’ın methine 
dairdir. Sultanı geçmiş büyük hükümdarların ve 
peygamberlerin halefi olarak niteledikten sonra 
Na‘îmî şu mısraları sıralar:

Eyleyüp Beyt-i Makdis’e tekrîm 
Kıldı tecdîd vü hürmet itdi azîm

Harc idüp ânda genc-i bi-pâyân 
Ol makâma getürdi âb-ı revân

Eyledi ânı sûr-ıla mahsûr 
Tâ ki günden güne ola ma‘mûr

Ol şâhun kim işi adâlet olur 
Kârı dâim ânun imâret olur

Kitabın özeti mahiyetindeki bu beyitlere göre 
Sultan Süleyman’ın Kudüs’te yaptırmış olduğu 
imar faaliyetleri üç başlıkta sınıflandırılabilir. 
Bunlar; şehrin sur ile çevrilmesi, suyolları 
yapılarak su sıkıntısının giderilmesi ve başta 
Mescid-i Aksâ ile Kubbetü’s-Sahra olmak 
üzere şehrin genelinde yapılan tamir ve tecdit 
çalışmalarıdır. 

Kudüs’ün İlk Bânîsi

Eser Beytü’l-Makdis’in ilk yapılışını anlatan 
rivayetlerle başlar. Ni‘metullah Çelebi, hadis-i 
şeriften rivayetiyle Mescid-i Aksâ’nın, Beytü’l-
Haram’dan sonra yeryüzünde bina edilen ikinci 
mescit olduğunu ve ikisinin arasında kırk yıllık 
bir sürenin bulunduğunu dile getirir. Kaynak 
vermeden aktardığı diğer bazı rivayetlerde ise 
Beytü’l-Haram’ın Hz. Adem’den iki bin yıl önce 
melekler tarafından inşa edildiği yahut hem 
Mekke’yi hem de Kudüs’ü Hz. Adem’in bina 
ettiği görüşlerini kaydeder.

Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman Devirleri

Hz. Dâvûd’un Kudüs’te bir mescit inşa etmekle 
emrolunması rivayetiyle başlayan bölümde, 
binanın her yükselişinde yıkılması ve Hz. 
Dâvûd’un bu durumu Rabbine şikâyeti ile 

Fezailü’l 
Kuds’ün 
serlevhalı ilk 
sahifesi.
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Hâssa Kuds-i Şerîf ’e ol server 
İtdi ayn-ı adâlet-ile nazar

Suya muhtâc olub o Şehr-i Şerîf 
Teşnelik ehlin itmiş-idi za‘îf

Yağdı bârân-ı lütf u ihsânı 
İtdi seyrâb-ı gül gibi ânı

Çekdi etrâf-ı Beyt-i Makdis’e sûr 
İtdi günden güne ânı ma‘mûr

Sultan bu maksadına binaen Na‘îmî’nin ismini 
vermediği bir zatı7 görevlendirmiş, müellifimiz 
de bu zata katiplikle vazifelendirilmiştir. 
Metinde “üstad” olarak nitelendirilen bu zat 
şehrin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek 
sultana arz eder. Bu ihtiyaçların başında su 
gelmektedir.

Kudüs Suya Kavuşuyor

Mezkûr üstad Kudüs’ü hayranlıkla dolaşıp her 
köşesini ayrı ayrı seyretmiş ancak nazarına 
bir su kaynağı düşmemiştir. Bu bilgi kendisine 
ulaştırılan Kanûnî uzun süredir ziyaret ve imar 
etmek istediği Kudüs’e hizmet edebilme fırsatını 
elde ettiği için hayli sevinmiştir. Sultanın emrini 
müellif şu beyitlerle aktarır:

Evvelâ âna su götürsünler 
Ol binâya hemân el ursunlar

Dimesünler ki çok hazîne gider  
Bir içim suyı bin hazîne deger

Sultanın emrinin ulaşmasıyla şehre daha 
önce su getirilen bir kaynağa gidilir. Na‘îmî 
gördüğü pınarların cana safa, hastalığa şifa 
verdiğini belirtir ve isimlerini anar: Ayn-ı A‘tân, 
Ayn-ı Ferrûc ve Ayn-ı Sâlih. Anadolu ve Şam 
diyarından toplanan üstadların katılımıyla 
derhal kazı ve inşa çalışmalarına başlanır. 
Aylarca süren meşakkatli faaliyetin ardından su 
Kudüs’e ulaştırılırken yol üzerinde, Hz. İsa’nın 
doğduğu şehir olan Beytüllahim’e de iki latif 
havuz inşa edilmiştir.

Suya kavuşması ile birlikte adeta yeniden doğan, 
dirilen şehre inşa edilen çeşmelerden, müellifin 
ismini verdikleri Çeşme-i Bâb-ı Huttâ, Çeşme-i 

ahalinin ileri gelenleri Halife’nin gelmesi halinde 
şehrin direniş olmaksızın teslim edileceğini 
söylemiştir. Ebû Ubeyde’nin durumu arz eden 
mektubu üzerine ashab ile müşavere eden Hz. 
Ömer, Kudüs’e bizzat gitme fikrini benimsemiş 
ve yola revan olmuştur. Kudüs’ün anahtarlarını 
bizzat teslim alan Hz. Ömer, şehir halkına 
bir sulhnâme vermiştir. Medine’ye dönen Hz. 
Ömer’in zihninde şehri imar etmek üzere 
tekrar Kudüs’e gitmek varsa da ömrü buna vefâ 
etmemiş, o da son demlerinde bu işi ashâba 
vasiyet etmiştir.

Daha sonra Emevî Halifesi Abdülmelik b. 
Mervân’ın (v. 86/705) emri ile Kubbetü’s-
Sahra’nın inşası anlatılır. Kudüs’ün tamiri 
için Mısır’ın yedi yıllık haracını tahsis eden 
Halife, işin tamamlanmasının ardında artan 
yüz bin dinarın da eritilip Kubbetü’s-Sahra’nın 
kubbesine dökülmesini emretmiştir. Bu 
şekilde tamamlanan Kubbetü’s-Sahra’ya üç yüz 
hizmetkar atanmıştır.

Hz. Ömer devrinde fethedildikten sonra dört 
yüz elli altı yıl İslâm toprağı olarak kalan 
Kudüs Haçlı askerlerince kuşatılacak ve yetmiş 
bin müslümanın şehit olduğu kırk günlük 
muhasaranın ardından düşecektir. Bu hazin 
bölümün ardından Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs 
macerasına geçilir. Saltanatı ile alemin yeniden 
can bulduğu Sultan, askeri ile Kudüs üzerine 
yürümüş ve şehri tekrar İslâm beldesi haline 
getirmiştir. Na‘îmî bu bölümü bitirirken, Kudüs 
o zamandan beri İslâm toprağı olduğu için 
Allah’a hamd eder.

Devr-i Sultan Süleyman

Bu tarihî özetin ardından, kendi devrindeki 
Kudüs’ü anlatmaya başlayan Na‘îmî’nin ilk 
sözleri elbette ki Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
medhi üzerinedir. Onu, Rahman’ın gölgesi, yedi 
iklimin padişahı, kara ve denizin sultanı olarak 
över ve seferlerinden kısaca bahseder. Ardından 
sultanın imar faaliyetlerine kısaca değinerek 
nazarını Kudüs’e çevirmesini şu beyitlerle 
anlatır:



Din ve Hayat/2022-1443 Kış  •  95

bulunmadığını belirtmiş, yine de “bir iki varak” 
dahi olsa yazmayı ve kitabı bu şekilde hitama 
erdirmeyi uygun bulmuştur. Esere ismini veren 
Kudüs’ün faziletlerini sona bırakmış olmasını 
ise, balın (tatlının) yemeğin sonunda yenmesine 
benzetir.

Fezâ’il-i Kuds Sultan Süleyman’ın şahsına övgü 
ve saltanatına dua ile son bulur. Na‘îmî, Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesi olarak nitelendirdiği 
sultanın, dostlarına huzur, düşmanlarına ise 
korku saldığını yazar. Zamanın onun gibi kerim 
bir şah ve devri gibi huzur ve güvenlik içinde 
bir devir görmediğini belirtip ömrünün uzun 
olması için dualarda bulunur. Kudüs’ten sultana 
övgü ve duadan başka hediyesi olmadığını şu 
dizelerle aktarır:

Tapuna medh u senâdan özge yokdur tuhfemüz  
Beyt-i Makdis’den du‘âlardur hedâyâmuz bizüm 

NOTLAR
1 Yazma Eser Uzmanı, 

Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı

2 Ahmet Kavas, Filistin: 
Tarihin Mütemadiyen 
Yazıldığı Ülke, Çevrimiçi: 
https://dergi.diyanet.
gov.tr/makaledetay.
php?ID=30656 , Erişim 
tarihi: 19.11.2021.

3 Cihan Okuyucu, 
Klasik Edebiyatımızda 
Kudüs ve Kudüs 
Konulu Fezâilnameler. 
Sempozyum tebliği 
olarak sunulup henüz 
yayımlanmamış bu 
metni paylaşan Cihan 
Hocama şükranlarımı arz 
ederim.

4 Eser Yasin Coşkun ve 
Menderes Velioğlu 
tarafından yayına 
hazırlanarak Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları 
arasında 2017’de 
basılmıştır.

5 Vefat eden kimselerin 
terekelerini taksim eden 
şer‘î memur.

6 Müellif hattı olması 
muhtemel tarihsiz nüsha 
Fatih Koleksiyonu 4446 
numarada; 1033 H. tarihli 
diğer nüsha ise Yazma 
Bağışlar Koleksiyonu’nda 
kayıtlıdır.

7 Na‘îmî’den yaklaşık 
bir asır sonra bölgeyi 
gezecek olan Evliyâ 
Çelebi’ye göre bu zat 
Lala Mustafa Paşa’dır. 
Konu hakkında 
bkz. Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, haz. 
Seyit Ali Kahraman, 
Yücel Dağlı, Robert 
Dankoff, IX. Kitap, s. 219. 
Evliya Çelebi burada 
Sultan Süleyman’ın 
gördüğü bir rüya üzerine 
Lala Mustafa Paşa’yı 
Kudüs’ün imarıyla 
vazifelendirdiğini 
anlattıktan sonra yapılan 
çalışmalar hakkında da 
değerli bilgiler verir.

Bâb-ı Silsile, Çeşme-i Hammâmü’l-‘Ayn ve 
Çeşme-i Bâbü’n-Nâzır’dır.

Mescidlerin İhyâsı ve Tezyîni

Su bahsinin ardından sıra Mescid’in tamirine 
gelmiştir. Müellif Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-
Sahra’nın baştan ayağa harap olduğunu yazar. 
Bu harap halden haberdar olan Sultan Süleyman 
derhal emir vererek Mescid’in Kâbe gibi âbâd 
edilmesini ister;

Çünki bu hâli Aksâtullâh’un   
Oldı rûşen zamîrine şâhun

Câyiz olmadı hiç yanında   
Ki harâb ola ol zamânında

Emr kıldı o menba-ı ihsân   
Kuds ola Kâbe gibi âbâdân

Ahşap zeminlerin ve kubbe kurşunlarının 
yenilenmesi, altın alemler döktürülmesi, kırılan 
camlar renk renk yenileriyle değiştirilmesi, 
parçalanan mermerlerin yerine yenilerinin 
yerleştirilmesi sonrası Mescid eskisinden dahi 
güzel olmuştur.

Surun Yerinin Tespiti ve Yeniden İnşası

Yenilenen, tazelenen, süslenen şehrin güvenliği, 
büyük sultanın sıradaki meselesi olmuştur. 
Her türlü tehlikeden korumak üzere Kudüs’ün 
etrafının surla çevrilmesi emrini vermiş ve 
öncelikli olarak da Hz. Süleyman’ın yaptırmış 
olduğu kadim duvarların kalıntılarının tespit 
edilerek yeni yapılacak olan surun bu temeller 
üzerine inşa edilmesini buyurmuştur. 

Eserdeki yagâne tarihi sur inşaatı hakkında 
veren Na‘îmî, 944/1537-38 yılını başlangıç 
olarak aktarır ve dördüncü yılda da (948/1541-
42) tamam olduğunu yazar. Sura altı kapı 
yapıldığını belirtirken bunların dördünün ismini 
verir: Bâb-ı Amûd, Bâb-ı Halîlü’r-Rahmân, Bâb-ı 
Dâvûd ve Bâb-ı Meryem.

Na‘îmî, eserini tamamlamadan önce şehrin 
faziletlerine dair bazı rivayetler aktarır. 
Kudüs’ün faziletlerinin çok olduğunu ve 
kendisinin ise bunları anlatmaya liyakatinin 
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Türk İslâm 
Edebiyatında 
Kudüs’e Dâir

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ1

Medîne vü Mekke’de
Câmi’ ile tekyede
Kudüs ile Bekke’de
Çağırıram dost dost2

Son dönem meşâyihinden Mehmed Şemseddin’e 
(ö. 1936) ait bu arifâne mısralar Türk İslâm 
geleneğinin Kudüs algısını neredeyse tüm netliği 
ve sadeliğiyle yansıtmaktadır. Şemseddin, İslâm 
coğrafyasının mihveri kabul edilen Mekke, 
Medine ve Kudüs’ü bir arada zikreder ve her 
yerde hâzır ve nâzır olan Dost’a bu beldelerden 
seslenir. Mekke, Medine ve Kudüs isimlerinde 
gizlenen üç mukaddes mescid Hakk’ın daima 
zikredildiği ve O’na müştâk kullara sığınak 
mekânlardır. Şemseddin, tecellîlerini temaşa 
için cami, tekke, mescid her nerede olursa olsun 
Dost’u zikriyle aramaya devam eder.

Dinlerin ve medeniyetlerin şekillendirdiği 
şehir ve mabedler tarih boyunca kutsalla 
yoğurulan sanatların ve en çok da edebiyatın 
ilgi odağı olmuştur. Bir ruhun temsilcisi olan 
mekânlar, tarihî kaynakların yanı sıra dinî-
edebî metinlerde de bilhassa yer bulmuştur. 
Kendine has anlam dünyası ve çağrışımları ile 
beraber Kudüs bunlardan biridir. Binlerce yıllık 
mazisiyle, inananlar ve sanatkârlar için bir ilham 
kaynağı olan Kudüs, semavî dinlerin müştereken 
kabul ettiği yegâne manevî mihraktır. Bu 
toprakları her devrin kendine mahsus 
literatürüne bakarak anlamak mümkündür. 

Kimi zaman mesnevî ve divanlarda kimi 
zamansa farklı türde müstakil eserlerle ele 
alınan Kudüs’e karşı bu teveccüh zamanla 
edebî bir türe adını verecek kadar bol miktarda 
örnekle semeresini vermiştir. Kısas-ı enbiyadan, 
hadis rivayetlerinden ve müellifin/şairin şahsî 
gözlemlerinden hareketle şehrin güzelliklerini ve 
faziletlerini anlatan Faziletnâme-i Kuds / Fezâil-i 
Kuds’ler bu minvalde kaleme alınan eserlerdir.3

Tarz-ı Kadîm Üzre Kudüs 

Dinî-tasavvuf î mahiyette gelişen Türk İslâm 
edebiyatında Kudüs’ü ve Kudüs’ün kalbi 
mesâbesindeki Mescid-i Aksâ’yı içeren 
onlarca eser ve mısra mevcuttur. Bu eserlerde 
ekseriyetle Beytü’l-Mukaddes, Beytü’l-Makdis, 
Kuds, Kuds-i Şerîf, Haremü’ş-Şerîf, Dâru’s-
Selâm gibi isimlerle karşımıza çıkan beldenin 
farklı cephelerini görmek mümkündür. Şair ve 
ediplerimizin Kudüs’ü ve bağlamını eserlerinde 
ne şekilde kullandıklarını örneklendirebiliriz: 

Şeref-i arz-ı mukaddesle müşerref olur
Her kişi vara yüz süriye Kuds ü Şâm’a4

beytine göre Kudüs ve Şam gibi iki şerefli 
beldenin toprağına yüz sürenler o şereften 
paylarını alır. “Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn” 
demiş kudema. Bu sözü şöyle okumak da 
mümkündür: “Şerefü’l-mekîn bi’l-mekân”. 
Öyleyse burada mukaddes mekânlardan tezahür 
eden bazı yansımaların ve cilvelerin olduğuna 
dikkati çekmek gerekir. Mekânları meskûnları 
şereflendiriyorsa mekânlar da meskûnlarını 
müşerref kılar. Geçmişten bu yana hem sâkinleri, 
mücâvirleri hem de ziyaretçileri makbul ve 
mebrur kabul edilen Kudüs şahısların imanı 
icabı bağlılık duydukları bir makamdır. Benzer 
şekilde geleneğimizde bazı şehirlere ve mabedlere 
muhabbet beslemek ibadet gibi algılanmıştır. 

Diğer taraftan Nigârî (ö. 1885),

Züvvâr-ı Kudüs Mekke Medîne heme hüccâc 
Ehl-i Arafât ehl-i kıyâmet kamu efvâc 
Kevneynü ve mâ f îhimâ ey sâhib-i mi’râc 
Ey hükm-i revân ey şeh-i hûbân sana kurbân5

diyerek içindeki tüm mahlukatla birlikte iki 
cihanı ve hatta Kudüs’ün ziyaretçileri ile Mekke 
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Medine’nin hacılarını bile Hz. Muhammed için 
feda ediyor. Zira bu mekânlar aslî kıymetlerini 
Hakk’ın adını yücelten enbiya-yı izamdan ve 
O’nun izn-i şerîfiyle Kudüs’ten Arş u Kürsî’ye 
urûc eden Hz. Muhammed’den alır. Şair, Mi’rac 
Sultanı’nın uğrunda her şeyi kurban ederek 
Hakk’a kurbiyeti arzulamaktadır.

Şahsî tecrübelerini ve hâlet-i ruhiyesini 
şiirine yansıtanlar arasında Eğirdirli Şeyhî’nin 
gözünden bambaşka görünür Kudüs. Bir 
müddet mücâvir bulunduğu şehir için yazdığı 
manzumelerdeki tasvirler muhteşem bir şehir 
tablosu olarak karşımıza çıkar:

Harem-i Ka’beye döndü harem-i Kuds-i Şerîf 
Bürünüp hâcı-sıfat her şecer anda ihrâm

beytinde Şeyhî, Kudüs’te karlı bir günde 
ağaçların beyaza bürünmüş hâlinin Kâbe’de 
bembeyaz ihramlarıyla tavaf eden hacılara 
benzediğini beliğ bir biçimde ifade eder. Aynı 
kasidenin diğer bir beytinde:

Eğilip nahller almakda selâmın bâdıñ 
Harem-i Kuds’e acep mi dir isem dâr-ı selâm

diyerek, rüzgârla salınan hurma ağaçlarını 
aslında rüzgârın selâmını almak için eğildikleri 
düşüncesiyle tasvir eder. İşte bu sebeple 
Harem-i Kudüs’e selâm yurdu (Dâr-ı Selâm) 
ismi verilmiştir ifadesiyle hem güzel bir sebep 
îrad etmiş hem de Kudüs’ün isimlerinden olan 
Dârü’s-Selâm’ı hatırlatmıştır.6

İbrahim b. Bâlî Hikmetnâme isimli ansiklopedik 
mesnevîsinde Beytü’l-Mukaddes’i çeşitli 
başlıklar altında ele alır. Hz. Ömer’in, Kudüs’ü 
fethi ve mukaddes mevkîleri Rumlardan 
arındırışını şöyle resmeder:

Buyurdı Kuds’i tenzîf eylediler 
Yine ta’zîm ü teşrîf eylediler

Arandı Sahra vü Beytü’l-mukaddes 
Mutahher oldı kalmadı müdennes

İnâyet eyledi Allâh tebârek 
Münîr oldı gine Kuds-i mübârek7

Taş, Taş Değil! 

Kudüs denince hemen akla gelen ve 
müslümanların Haremeynü’ş-Şerîfeyn’den 

(Kâbe ve Mescid-i Nebevî) sonra mukaddes 
kabul ettikleri üçüncü mescid olan Aksâ en 
az ilk ikisi kadar, dinî muhtevâlı şiirin konusu 
olmuştur. Mekke’ye uzaklığı sebebiyle “en 
uzak mescid” adıyla anılan bu yapının sınırları 
dahilinde yer tutan Kubbe-i Sahra ve üzerinde 
yükseldiği Hacer-i Muallak da şöhretli yapılardır. 
Kudsiyetini Hz. Muhammed’in mi’raca 
yükselirken üzerine basışından alan ve onun 
ayak izini taşıdığına inanılan, boşlukta durduğu 
rivayetleri sebebiyle de Hacer-i Muallak 
olarak adlandırılan taş, dinî-edebî literatürde 
“Sahratullah” adıyla da bilinir: 

Sahratullâh’a be-ayn-ı ibret 
Kim bakarsa olur ehl-i rikkat

Kara taş olsa çü kalb-i Müştâk 
Nerm olur bu ne acâib hikmet

Müştâk Baba8 (ö. 1247/1831-32) namıyla bilinen 
mutasavvıf şair Şeyh Müştâk Bitlisî’ye göre 
üzeri sonradan bir kubbe ile örtülen ve Hz. 
Muhammed’in mi’rac yolculuğunun başladığı 
nokta olarak bilinen, hadis-i şerifte de cennetten 
geldiği9 rivayet edilen Sahratullah’a ibretle 
bakan kişi merhametli kimselerden olacaktır. 
Müştâk, kalbinin kara bir taş gibi bile olsa 
Sahratullah’ı temaşa ettikten sonra yumuşaması 
ve merhametle dolmasını hikmetli bir hadise 
olarak yorumlamaktadır. 

Cibril ile Yoldaş Olmak 

Müslümanlar için Kudüs’ü anlamlı kılan 
başlıca unsur Kâbe’den evvelki kıble oluşu ve 
Hz. Muhammed’in mi’racıdır. Edebiyatımızda 
özellikle isrâ ve mi’rac mucizesini tasvir eden 
mi’racname/mi’raciye türünde eserler kaleme 
alınmıştır. Mi’racname/mi’raciye türü metinler 
geneli itibariyle heyecanlı, şevkli bir üslûpla 
kaleme alınmıştır. Bu da Kudüs’e olan bağlılığın 
ve duyarlılığın ifadesi olarak anlaşılabilir. Âşık 
Paşa (ö. 1332) Garibnâme’sinin mi’raciye 
bahsinde

Her nenüñ kim gök içinde aslı var 
Hîç gümânsuz yir yüzinde misli var 

Bes bihiştüñ bunda ‘aksi ne-durur 
Kuds içinde Kubbetü’s-Sahra-durur10
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mısralarıyla yeryüzündeki her nesnenin aslının 
semâda olduğunu söyler. Cennetin yeryüzündeki 
karşılığı ise Kubbetü’s-Sahra’dır. 

Mi’racın safhalarını ifade eden bir 
manzumesinde Keçecizâde İzzet Molla (ö. 
1829) Hz. Muhammed’in bineğinin ilk adımında 
Kudüs’te konakladığını ifade eder. Ancak 
okurlarına bu vadilerde akıl atını sürmeye 
kalkmaması tavsiyesinde bulunur, aksi takdirde 
takılıp düşebileceği şeklinde uyarır:

Nühustîn hatvesinde Kuds’i kıldı rahşı menzilgâh  
Bu vâdîlerde sürme tevsen-i aklı düşersin hâ

Diğer bir beytinde Hz. Muhammed’in mi’rac 
gecesi enbiyaya imamlık ederek Kudüs’te namaz 
kıldırmasına telmihen

Cemâl-i pâkine müştâk idi çoktan bulup fursat 
Cebîn-i Mustafa’ya secde itdi Mescid-i Aksâ11

demiştir. Mescid-i Aksâ uzun zamandır Hz. 
Peygamber’in temiz yüzüne hasret çekiyordu. 
Nihayet mi’racı fırsat bilip Hz. Muhammed’in 
alnına secde etti. 

Dost Kıblesi 

Hz. Muhammed on altı veya on yedi ay kadar 
Kudüs’e yönelerek namaz kılmıştır. Ancak 
rivayete göre12 Kâbe’ye doğru yönelmeyi arzu 
etmişti. Bu sebeple Allah, Bakara suresinin 
“(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünü göğe 
doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) 
görüyoruz. Elbette seni memnun olacağın kıbleye 
çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i 
Haram yönüne çevir. (Ey müslümanlar) Siz de 
nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü 
hep o yöne çevirin…” mealindeki 144. ayetini 
indirmiş; akabinde Hz. Peygamber Kâbe’ye 
yönelmiştir. Kudüs kıble olmaktan çıksa da 
Mekke ve Medine’den sonra kutsal kabul edilen 
üçüncü mescit olma vasfı ile önemini her 
zaman korumuştur. Misâlî Feyz-nâme isimli 
mesnevîsinde bu rivayeti şöyle nazmeder:

Kuds idi evvel niçün oldı Hicâz 
Ahmed anı eyledi cây-ı niyâz

Nice müddet kıble itmişdi Resûl 
Enbiyâ-veş Kuds’i iy sâhib-usûl

Çün fevelli vecheke buyurdı Zât 
Ka’be’ye ‘azm itdi Fahr-i kâ’inât

Ka’be’de bildi fazîletdür ziyâd 
Kodı Kuds’i Ka’be’yi kıldı murâd13

Kudüs’ün hicretten bir müddet sonrasına dek 
kıble olarak kalması, sonrasında müslümanların 
Kâbe’yi kıble bellemesi şiirimizde yaygın bir 
motif olarak yer alır. 

Bakara suresinin 115. ayetindeki “Fesemme 
vechullâh” ibaresi “Nereye yönelirseniz 
yönelin Allah’ın yüzü oradadır.” mealiyle, 
Hâlık-ı Mutlak’ın her yönde ve her mahlukta 
tezahürlerinin bulunduğu hakikatine işaret 
etmektedir. 

Kıble yüzündür ârife her vech ile Ka’be kimi  
Kuds u Harem’den gördügi çünki ruh-ı dil-dâr imiş

Hakk’a çevirüp yüzüñ bâtılı kılma tavâf  
Kuds ile Ka’be kimi tâ ola göñlüñ mutâf14

beyitlerine göre ârif, Hakk’ın yüzünü her yönde 
görendir. Hakk’ın yüzü/cemâli tıpkı Kâbe 
gibi, kıbledir. Kudüs ve Kâbe’den görünen de 
sevgilinin yanağı yani cemâlinin bir tecellisidir. 
Bu yüzden sen de yüzünü sadece Hakk’a döndür, 
mâsivânın etrafında dönüp durma! Yüzünü 
Hakk’a çevirirsen ilâhî lütuflara nail olursun, 
gönlün de Kudüs ve Kâbe gibi tavaf edilesi bir 
mukaddes mekâna döner. 

Yıhubanu göñlini kimsenüñ incitmegil 
Anı ‘imâret kılup Hakk’uñ evidür görüñ 

Ka’be vü Kuds ü Harem göñli imiş mü’minüñ  
Anı tavâf idene Ka’be vü Kıble soruñ15

Tasavvuf literatüründe kıble sevgili, Hak yahut 
mürşittir. Kamillerin gönlü, ariflerin cânıdır 
kıble.16 Gönül ise dostun durağı, Hakk’ın evi 
olduğu için mukaddestir. Bu sebeple gönül 
kıran kimse Hakk’ın evini yıkmış gibidir. Kâbe 
ve Kudüs müminin kalbidir. Gönlünü arındır ve 
oraya Hak’tan başkasını kabul etme! 

Uşşâk’ın Kıblesi 

Klasik şiirde sevgilinin yüzü, gözü, kaşı güzellik 
unsurlarındandır. Tabiatıyla onun ikamet ettiği 
şehir, mahalle, semt de mukaddes ve güzeldir. 
Gelenekte çoğu zaman dinî bir sembol olarak 
kendine yer bulan Kudüs ve Aksâ bazı şiirlerde 
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mahbûbun methinde kullanılan bir unsur 
hâlini almıştır. Mesela sevilenin yüzü, kaşı veya 
yaşadığı yer Mescid-i Aksâ’ya benzetilmiştir. 
Burada methedilen bazen hakikî bir sevgilidir 
bazen de üstteki bahiste geçtiği gibi gönlü 
kıbleye teşbih edilen mürşittir:

Tapuñdur Ka’be-i ‘ulyâ-yı eshâb-ı safâ kıblem  
Kapuñdur Mescid-i Aksâ-yı erbâb-ı vefâ kıblem17

Bâkî “kıblem” redifli gazelinin ilk beytinde dinî 
mekânlardan ve onların kudsiyetinden istifade 
ederek mahbûbu över. Sevgilinin kapısını, evini 
vefa ehlinin Mescid-i Aksâ’sı olan kıblesine 
teşbih eder. Sevgilinin yaşadığı yer, çevresinde 
dönüp duran adeta tavaf eden aşık için Kâbe’dir.

Cemâlüñ Mescid-i Aksâ’dur ebrûñ oldı mihrâbı 
Harem hâdimleridür beñlerüñ bir iki A‘rabî18

Sevgilinin güzelliği bazen de Mescid-i Aksâ’nın 
kendisidir, kaşlarıysa o mescidin mihrabı. 
Mihrap gönlün maksududur. Beyte göre 
sevgilinin benleri Mescid-i Aksâ’nın Arap 
hizmetçilerine benzer. 

Şiirimizde Kudüs şehri ve içindeki yapılar 
kutsal ve estetik birer olgu olarak başka mimarî 
yapılara mihenk gösterilebilmiştir. Özellikle yeni 
bir mescid veya cami inşa edilmişse güzelliği 
ve kıymeti Kudüs veya Aksâ ile mukayese 
edildiğinde o mekân adeta bir pâye kazanır:

Bir câmi itdi Kudsveş ol şâh ümmete 
Sırr-ı Muhammed anda geçüpdür imâmete19

diyerek Bâlî Çelebi (XVI. yy.) Edirne’de Sultan 
II. Selim’in inşa ettirdiği Selimiye Camii için 
yazdığı kasidede Hz. Muhammed’in mi’rac 
gecesi Kudüs’te peygamberlere imamlık edişine 
telmihte bulunmaktadır. Sultan Selim’in 
Mescid-i Aksâ gibi bir cami yaptırdığını ve tıpkı 
mi’rac gecesinde Hz. Muhammed’in imameti 
gibi Selimiye Camii’nde de Hz. Muhammed’in 
mânâ itibarıyla mevcudiyetinin imamlık 
edeceğini teberrüken ifade etmektedir.

Netice itibarıyla edebî geleneğimizde hem 
Divan şairlerinin hem de mutasavvıf şairlerin 
Kudüs’e dair şahsî kanaatlerini ve tecrübelerini 
aktardıkları görülmüştür. Bu zengin birikim 
sayesinde tarihin değişik dönemlerine ait farklı 
bakış açılarından ve farklı çehrelerde Kudüs 
okumaları yapmak mümkün olabilmektedir. 
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buldum. Kudüs’te şahit olduğum ve bana 
dokunan kadın hikayelerini aktaracağım size, 
özellikle Mescid-i Aksâ’da hayatıma -bir daha 
çıkmamak üzere- giren kadınların hikayelerini.

Kudüs Sevdasında Buluşan Gönüller

Cuma namazı için hazırlıklarımızı yapıp 
Mescid-i Aksâ’ya yürüme mesafesinde olan 
otelimizden çıkıyoruz. Otuz altı kişilik 
kafilemizin on dördü kadın. Yanım yörem 
hanımlarla sarılı olarak geçiyorum caddeleri, 
sokakları ve Harem’in bir kapısından 
süzülüyoruz içeri. Dün gece geldik Kudüs 
şehrine. Yatsı ve teravih namazlarımızı 
Kubbetü’s-Sahra’da eda ettik cemaatle, şaşkınlık 
ve hayranlık içinde. Şimdi aynı duygularla 
gözümüzü, gönlümüzü sapsarı kubbesine 
çevirmiş, bahçesinde bulabildiğimiz boş saflara 
yerleşiyoruz. Ramazan ayında itikâf günlerinde 
yoğunluktan dolayı Aksâ Mescidi erkeklere 
tahsis edilmiş, kadınlara da Kubbetü’s-Sahra ve 
bahçesi. İkindi sonrası erkekler burayı kadınlar 
da Mescid’i belli bir zamanda ziyaret edebiliyor. 
Kadınlarla dolu bu bahçede Cuma namazı 
için erkenden yer bulup oturduk grubumla. 
Cuma namazı ile ilgili bilgi veriyorum onlara. 
İstanbul’dan Mersin’e, Maraş’tan Konya’ya 
Aksaray’a bir Türkiye mozaiğine konuşuyorum; 
genç, yaşlı, köyden kentten ama gözleri ışıl ışıl 
Kudüs sevdalılarına anlatıyorum. İlk şahitliğim 
onlara, selam ile muhabbetle. 

Duruşu İzzet Gülüşü Cennet

Aynı safta namaz için bekleştiğimiz Filistinli 
kadınlar var. Aralarında bir yüz fark ediyorum. 
Gözlerim gözlerine değince kadim bir dostluğun 
ifadesi bir gülümseme yayılıyor çehresinden. 
Gülüyor, gülüşü cennet kadın. Yüreğime ateş 
basıyor ya, hava da bir o kadar sıcak. Güneş 
tepemizde kaynıyor sanki. Gülüşü cennet 
kadın yerinden dikiliyor, sesleniyor etraftaki 
erkek çocuklarına, su istiyor, sesleniyor. Az 
bir zaman sonra kasasında, ellerinde su dolu 
bidonlar, şişeler taşıyan çocuk ve gençler 
bulunan eski basit motorlu bir taşıt geçiyor 
safların önünden ve çocuklar gençler ellerindeki 

Zamanın Meryem’i olmak...

“Tanıklığım kayda geçsin diye bütün telaşım.” 
derken zihnim, uzaklardan ses veren sabah 
ezanında duyulan ismi hürmetine… Hamd 
O’na… Şükür O’na…

İki bin on altı yılı Ramazan ayının itikâf 
günlerini, son demlerini iki kutsal mekânda 
-önce Kudüs sonra Mekke- geçirmeyi lütfedene 
binlerce şükür. Bu toprakların umre tarihinde 
on yıllarca ara verilip de bir sene önce -iki bin 
on beşte- yeniden başlayan Kudüs bağlantılı 
umre programında2 bana sunulan kutlu vazife. 
İstanbul’dan Amman’a, Amman’dan Telaviv’e 
ve oradan da Kudüs’e uzanan, uzun meşakkatli 
bir o kadar da heyecan dolu bir yolculuk. Din 
görevlisi olarak bulunduğum o muazzam 
Kudüs ziyaretinden zihnime kazınanlara sizi 
şahit kılmak üzere buradayım. Yaşadıklarımın 
gönlüme bıraktıkları ise bambaşka. “Yazsam 
roman olur.” derler ya öyle! Gönül cenahımı, 
gönül cenahınızla buluşturup başlayalım mı 
unutamadığım unutulmaz Kudüs hatıratıma? 
Başlamadan şunu söylemeliyim size; üç gece 
dört gün süren Kudüs yolculuğumuzda her ne 
kadar irşat görevlisi olarak bulunsam da bütün 
ziyaretlerde mihmandarımız vardı ve onun 
rehberliğinde oradaydık. Grubumdaki kadınlarla 
sürekli ilgilenmemle beraber, bu sayede kendi 
adıma da bu kutlu mekânda yaşama imkânı 

Mescid-i 
Aksâ’da  

Kadın

Nimet YILMAZ1
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Dünyanın En Anlamlı Hediyesi

Bir namaz çıkışı serbest zamanda ben yine 
keşifteyim. Mekâna sinmiş zamanın peşindeyim. 
Kubbetü’s-Sahra’nın etrafında olan bitenin 
derdindeyim. Çıkış kapısının yan tarafına 
dolandım. Altı yedi kadın, derme çatma 
sandalyelere oturmuşlar. Kadınlardan biri 
sesli olarak Kur’an-ı Kerim okuyor. Hepsinin 
ellerinde Mushaf var. Takip ediyorlar. İçlerinden 
biri okuyanı ikaz etti, hatalı okuduğu bir meddi 
gösterdi, okuyucu düzeltti ve okumaya devam 
etti. Memleketimden bir manzara gibi ama farkı 
eğitimin de dahil olması bu kadınların Kuran 
toplantısına. Büyük bir merakla yaklaştım. Boş 
bir sandalyeye ilişip hoca hanımdan gözlerimle 
izin isteyip izni bir baş hareketi ile kapıp hemen 
Kur’an halkasına dahil oldum. Sayfa bitince 
sıra ile herkes okuyordu ve sıra bana geldi. 
Kalbim yerinden çıkacaktı sanki. Yüzlerce 
topluluğa Kur’an tilavet etmiş biri olarak bu 
mecliste okumayı her şeyden çok istiyor hem 
de çekiniyordum. Okumamı istediklerinde 
nasibime düşen ayetleri büyük bir heyecanla 
okudum. Sayfadan yüzümü kaldırdığımda bana 
memnuniyet ve tebrik dolu gözlerle baktıklarını 

bidon ve şişelerdeki suları döküyor, sallıyor 
saflara doğru. Üstlerine başlarına su isabet 
eden kadınlar, çocuklar gibi şen. Çocuklar, 
bir bayram havasında, ıslanmış halleriyle 
neşeyle cıvıldaşıyor. Üzerlerine dökülen su ile 
rahatlayan kadınları ve çocukları seyrediyor o 
gülüşü cennet kadın. Ben de onu seyrediyorum; 
yoklukların içindeki varlığı keşfeden, bulan, 
çözen, duruşu izzet gülüşü cennet kadını.

Mushaf’ı Tuta Tuta, Mushaf’a Baka Baka

Kubbet’s-Sahra’da teravih namazındayım. 
Ön safımda bir yaşlı teyze, kıyama kalkınca 
Mushaf ’ını açıyor ve imamın okuduğu ayetleri 
takip ediyor. Her rekâtta bir sahife okunuyor 
ve Ramazan boyunca bir hatim tamamlanıyor. 
Teyzemin Mushaf ’ı gayet büyük. Neredeyse iki 
elini yanlara açarak taşıyor teyzem Mushaf ’ını. 
Mushaf ve elleri kıyam boyunca görüş alanımda; 
nazlı nazlı tutuyor, bir ucundan da yüreği 
tutuyor belli. Benim kollarım yoruluyor onun 
yorulmuyor. Mushaf ’ı ile hemhal olmuş bu güzel 
kul, beni hayran bırakıyor kendisine. Mushaf ’ını 
tuta tuta, Mushaf ’ına baka baka, Hak huzurunda 
olmanın zevkini bana gösteren kadın.

Kudüs ziyareti 
ve Umre 
ibadetini bir 
arada ilk kez 
2015’te eda 
eden Türk 
umreciler 
Kudüs 
Müftüsü  
Şeyh İkrime 
Harem-i 
Şerif’te.
(Fotoğraf: 
İbrahim Tunç 
arşivi)
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gönlümüz el vermiyordu. Rica minnet tek 
tek odadaki erkekleri çıkartıp on dört kadın 
Hak huzuruna durduk, rükû ettik, secde 
kıldık. Dilimiz ve gönlümüz şükürde ve duada 
ziyaretimizi tamamladık. Mescitten çıktığımda, 
karnındaki yavrusunu mabede adayan annenin 
yaşadıklarını ve kızı Meryem’in bu topraklardaki 
hissiyatını adeta tecrübe etmişçesine bambaşka 
duygular içindeydim. Hep beraber mescidin 
kapısından çıkınca, dudaklarımdan bir anda 
şu cümlenin dökülüşünü hiç unutamıyorum: 
“Hanımlar! Zamanın Meryemleri oldunuz!”

…

Rabbim, şahitliğimizi kabul buyursun! (Amin) 

NOTLAR
1 Uzman Vaiz, Güngören 

Müftülüğü
2 Cumhuriyet tarihinde, 

umre ibadeti öncesinde 
Kudüs ziyaretini 
gerçekleştirmek 
üzere Türkiye Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın 
düzenlediği ilk kafile 
15 Nisan 2015’te yola 
çıkmıştır. Dört grup 
160 kişiden oluşan bu 
kafilede tek hanım din 
görevlisi Vildan Pehlivan 
Uçman’dır. Kafile başkanı 

vaiz Selman Aktürkoğlu 
ve grup görevlisi İbrahim 
Tunç’tur. İstanbul’dan 
Tel Aviv’e uçakla intikal 
eden kafile, üç gün 
dört gece Kudüs’te 
kaldıktan sonra tekrar 
Tel Aviv’den Amman’a 
oradan da umre için 
Mekke’ye yine uçakla 
gitmiştir. Batı Kudüs’te 
kalan kafile, üç gün 
boyunca Kudüs, el-Halil 
ve Yafa’ya ziyaretlerde 
bulunmuştur.

gördüm. Şaşkınlığım devam ederken yanımdaki 
kardeşim Mushaf ’ını bana uzattı ve almamı 
istedi. Ellerimin arasına bana hediye ettiği 
Mushaf ’ını bıraktığında, ikimizin gönlü bütün 
sınırları aşıp zamansız mekânsız buluşmuştu 
bile ve öyle de kaldı. İçinde özel notlarının da 
olduğu Mushaf ’ını bana hediye eden kardeşime 
buradan selam olsun!

Zamanın Meryem’i Oldunuz!

Şahitliğinize sunacağım son kadın hikayesi, 
bizim grubun kadınlarının hikayesi. Hani 
demiştim ya erkeklerin itikâfa girmesi 
sebebiyle Aksâ Mescidi kadınlara kapalı, sadece 
ikindi namazı sonrası belli süre ve şartlarda 
kadınlar alınıyor diye. Bundan dolayı bizler 
de Kudüs şehrindeki son günümüzün ikindi 
namazı sonrası mescidi ziyaret için erkek 
hocamız vasıtasıyla gerekli iznimizi aldık ve 
hazırlığımızı yaptık. İçerisinde Hz. Meryem’in 
ve Hz. Zekeriya’nın odalarının da bulunduğu 
ve büyük bir heyecanla ziyaret etmek için an 
saydığımız mescidin kapısına kadar geldik şükür. 
Erkek hocamız içeriye bir göz atıp yanımıza 
geldi ve içerisinin çok kalabalık olduğunu, 
girmememizin daha iyi olacağını söyledi. Şaşkın 
ve üzgündük. Buradan mescidin içini görmeden, 
en azından iki rekât namaz kılmadan ayrılmak 
istemiyorduk ve başka da zamanımız yoktu; 
yarın sabah Kudüs’ten ayrılacaktık. Ya şimdi 
içeriye girecektik ya da belki de hiçbir zaman. 
Erkek hocamıza “İznimiz var mı? Görevliler 
biliyor mu?” diye sordum. “Evet, ama içerisi çok 
kalabalık, her yerde erkekler var, girmeseniz 
daha iyi olur.” cevabını aldım. Hanımlarla küçük 
bir istişare sonunda ne olursa olsun iznimizi 
kullanarak ziyaretimizi yapmaya karar verdik. 
Ve bu durumu hocamıza söyledik. “İçerideki 
erkekler bize müsaade eder hocam! Siz bize yolu 
açın yeter.” dedim. Sağolsun hocamız gönüllü 
olmasa da bizi kırmadı. Önümüzden yolumuzu 
açarak bizi Hz. Meryem’in ve yanındaki Hz. 
Zekeriya’nın odasına kadar getirdi. Erkekler 
uzanmışlar bir kısmı da ibadet ediyordu. Şükür 
içerideydik ama namaz kılacak imkân yoktu. 
Bu mübarek mekândan secdesiz ayrılmaya 
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üç yıl sonra Bâbil’den Buhtunnasr tarafından 
yıkılmış, yetmiş yıl harap kaldıktan sonra 
mülûk-ı Fürs’den Kavreş tarafından yeniden 
yaptırılmış fakat yedi yüz yirmi bir yıldan sonra 
mülûk-ı Rûm’dan Titus gelip yıkmıştır. Yine imar 
edilen şehir, Konstantıniyye’nin annesi Helâne 
tarafından Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ağacın 
bulunması için Mescid-i Aksâ da dahil olmak 
üzere yıkılmış ve Hz. İsa’nın defnolunduğu 
yere Kamâme (Kumâme) kilisesi yapılmıştır. 
Hz. Ömer Mescid-i Aksâ’nın yerini düzeltip, 
mescidi yeniden yaptırmış fakat Velîd bin 
Abdülmelik bu mescidi tekrar yıkarak; Mescid-i 
Aksâ’yı yeniden yapmış ve sahrâ üzerine 
kubbe yapmıştır.3 Eserde bu kısa tarihçeden 
sonra coğraf î olarak şehri tanımlarken şu 
ifadeler kullanılır: Beytü’l-Makdis dağlar 
üzerindedir, ekinleri dağlar etrafındadır. Nefs-i 
şehir ise dağların ötesindedir, suyu evlerinin 
sarnıçlarında biriktirdikleri yağmur suyudur. 
Mescid-i Aksâ şehrin doğusundadır, mermer 
direkleri ile büyük ve güzel bir mescittir ve 
burada enbiya için mihraplar vardır. Yerden 
bir insan boyu yüksekliğinde 33x27 zirâ’ sahra 
taşı buradadır ve Resûlullah miraca buradan 
yükselmiştir. Hatta mübarek ayak izi bu taşın 
üstündedir. Yine müellifin verdiği bilgiye göre, 
Hz. Nûh Allah’ın emriyle bir tabut yapmış ve 
Âdem peygamberin cesedini de bu tabutla 
gemide erkekler ile hanımlar arasına koymuş, 
oğlu Sâm’a Melkîzdak’la birlikte tabutu Allah’ın 
sevk ettiği yere götürmeyi vasiyet etmiştir. Bu 
vasiyeti yerine getirip Beytü’l-makdis dağına 
geldiklerinde tabutu bir kule üzerine koymuşlar 
ve tabut birden yere geçmiştir. Sâm dönmüş 
fakat Melkîzdak kalıp Beytü’l-makdis’i inşâ 
etmiştir. Bu yüzden Âdem peygamberin kabri 
ve Nâsârâ zımnında İsa peygamberin çarmıha 
gerildiği yer buradadır. 

Sipâhîzâde Mehmed, XIV. yüzyılda kaleme 
aldığı Evzâhu’l-mesâlik ilâ ma’rifeti’l-büldân 
ve’l-memâlik adlı kitabında bu bilgilere farklı 
bir kaynak daha göstererek; Abdurrahman b. 
Muhammed el-Ömerî el-Alîmî el-Hanbelî’nin 
Kitâbu’l-insü’l-celîl bi Târihi’l-Kudüs ve’l-
Halîl’inde de böyle geçmekte, demektedir.4 

İslâm dünyasında seyahatnamelerin edebî bir 
tür olması XIX. yüzyılı bulmuş olsa da “seyahat” 
veya Arap dünyasında daha çok kullanılan 
ismiyle “rihle”, Asr-ı Saadet’ten itibaren İslâm’ı 
yayma, fetihleri kolaylaştırma, İslâm topraklarını 
oluşturan beldeleri ve halkını tanıma ve başta 
hadis olmak üzere çeşitli ilimleri tahsil etme 
vb. amaçlarla çokça gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
seyahatle, VIII. yüzyılın sonlarında müstakil 
bir alan haline gelen coğrafya ilmi arasında her 
zaman sıkı bir bağ bulunmuş, seyyahlar gittikleri 
ülkelerin denizleri, gölleri, dağları ve iklimi 
yanında halkının hayatı ve âdetleri hakkında 
çeşitli bilgiler sunmuştur. Bunun içindir ki 
hicretten itibaren Kudüs ile ilgili ilk bilgilere 
bu tür eserlerden birinde, Ebu’l-Fidâ İsmail bin 
Ali’nin Takvîmü’l-büldân’ında rastlamaktayız.2

Daha sonra Sipâhîzâde Mehmed tarafından 
kaynakları çoğaltılıp, alfabetik bir sistemle 
yeniden telif edilen eserin Beytü’l-Makdis 
maddesinde, “Mukaddes Ev” şeklinde bir 
tariften sonra Kudüs, Eyleyâ, İbranice Yeruşelem 
yani Karyetü’s-Selâm isimleri, yazılışları 
ile zikredilmiş ve meşhur bir Filistin şehri 
olarak tarif edilmiştir. Buna göre Süleyman 
peygamberin yedi yılda yaptığı Kudüs, Hz. Ömer 
tarafından fethedilene kadar, önce dört yüz elli 
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cm.), güneyden kuzeye enini de 435 arşın (29580 
cm.) olarak vermektedir. Nitekim Mescid-i 
Aksâ’ya da Kâbe gibi çevresiyle birlikte Harem-i 
Şerif denilmekte ve bununla eski Kudüs’te yer 
yer 30-40 metre yüksekliğe ulaşan surlarıyla 
içinde Kubbetü’s-Sahra’nın da yer aldığı kutsal 
mekân kastedilmektedir.6 Üç tarafındaki 
kapıların kıble istikametindekini, imam 
kapısı olarak niteler. Mescid çatısızdır, sadece 
Mescid-i Aksâ kısmı örtülüdür ve kubbesi çok 
tezyinatlıdır. Kubbetü’s-Sahra’yı ise sağlam ve 
güzel bir yapı olarak tanımlar. Mescidin tam 
ortasında yüksek bir çıkıntıya inşâ edilen yapıya 
mermer merdivenlerle çıkılır ve ziyaretçileri 
dört kapısı karşılar. Kubbenin örttüğü alanın 
içini ve dışını sanatkârane mermer döşenmiş 
diye tarif eder. Süslerinin çoğu altın yaldızlıdır 
ve bir yanıp bir söner. Kubbenin tam ortasında 
Hz. Peygamber’in göğe yükseltildiği kutsal 
kaya, “sahra taşı” görülür. Alt tarafında bir insan 
boyunda yüksekliği olan ve oda sayılabilecek 
geniş bir mağara mevcuttur. Merdivenle inilen 
bu alanda bir mihrap bulunur. Kayanın etrafını 
çepeçevre saran iki kafes bulunur; kayaya yakın 
olan demirden, uzak olansa ağaçtandır. Ayrıca 
kubbeye asılı bir kalkan vardır ki, halk bu 
kalkanın cengâver Hamza b. Abdülmuttalip’e ait 
olduğuna inanır. 

İbn Battûta, Kudüs’te bulunan ve ziyaret edilen 
mekânları sayarken Hz. İsa’nın göğe çıktığı yeri, 
Rabiatü’l-Adeviyye’nin kabrini, Hz. Meryem’in 
kabrinin bulunduğu kiliseyi ve hıristiyanlarca 
Hz. İsa’nın kabrinin bulunduğuna inanılan başka 
bir kiliseyi anlatır. Kudüslü şahsiyetlerden ise 
şehir kadısı Şemseddîn, Muhammed b. Sâlim 
Gazzî’yi, Hatip İmâdeddîn Nablûsî’yi hadis âlimi 
ve müftü Şihâbeddîn Taberî’yi, Mâlikî bilgini 
ve tekke şeyhi Ebû Abdullah Muhammed b. 
Müsbit Garnatî’yi ve birkaç tekke mensubunu 
saymaktadır.7 

XVII. yüzyılda Kudüs’e ait farklı bir 
seyahatname ile karşılaşmaktayız: Mir’âtü’l-
Kuds. Kudüs’ün aynası anlamına gelen bu kitap 
Hıfzî’nin mensur, didaktik ve dinî bir eseridir. 
Kudüs’ü farklı başlıklarla ayna gibi yansıttığı için 

Sipâhîzâde’nin Ebu’l Fidâ ve Abdurrahman b. 
Muhammed’i kaynak göstermesine rağmen; 
zikretmediği farklı bir kaynak daha mevcuttur. 
Bu kitap X. asırda yaşayan Ebû İshak İbrahim b. 
Muhammed İstahrî’nin Mesâlikü’l-memâlik adlı 
eseridir.

Coğrafya kitabı olarak telif edilen Mesâlikü’l-
memâlik’te, Filistin, Şam ülkesinin en güzel yeri 
olarak tarif edilmektedir. Remle’nin ardından 
ikinci büyük şehri olan Beytü’l-Mukaddes, 
sırtını dağa yaslamış yüksek bir şehirdir. 
Yüzyıl itibariyle İslâm dünyasında benzeri 
bulunmayan büyüklükte bir mescidi vardır. 
Bina mescidin batı köşesindedir ve alanın 
yarısını kaplar. Beytü’l-Mukaddes’in güneyinde 
Hz. İsa’nın doğduğu Beytü’l-Lahm bulunur. 
Buradaki kilisede bir hurma ağacı parçası vardır 
ki, Hz. Meryem’in meyvesini yediği hurma 
budur. Beytü’l-Lahm’ın güneyindeki şehir 
Hz. İbrahim’in mescidi olarak bilinmektedir. 
Cumaları toplanılan bu mescitte Hz. İbrahim, 
Hz. İshak ve Hz. Ya’kub’un ve eşlerinin kabirleri 
sıralanır. Filistin arazisinin ve dağlarının ağaçları 
çoğunlukla zeytin, incir, Firavun inciri ve 
üzümdür.5

Sipâhîzâde’nin çağdaşı, seyahatnamesi ile 
meşhur Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta 
Tancî “Gazze’den Kudüs’e Seyahat” başlığı 
altında Kudüs, Kutlu Mescid, Kubbetü’s-Sahra, 
bazı mübarek mekânlar ve Kudüs’ün önemli 
simalarından bazılarını tanıtmıştır. Bahis Ebû 
Hureyre’den nakledilen bir hadisle başlar. Buna 
göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Cebrail beni İsrâ gecesi Beytü’l-Makdis’e 
götürdüğü vakit İbrahim’in kabrine uğradım. 
Bana; “İn, iki rekat namaz kıl. Çünkü burası 
pederin İbrahim’in kabridir.” diye buyurdu. 
Sonra Beytü’l-Lahm denen mıntıkaya uğradım. 
Yine; “İn, iki rekat namaz kıl, burada kardeşin 
İsa doğmuştur.” diye buyurdu. Sonra beni 
Sahra’ya getirdi.” Hadisten hareketle, hadiste 
geçen yerleri tanıtan İbn Battûta, Kudüs’te Hz. 
Ömer’in yıkıp düzlediği alanın tamamından 
“mescid” diye bahsetmektedir. Mescidin ebadını 
doğudan batıya uzunluğunu 752 arşın (51136 
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bütün dertlere şifa olduğu, Kudüs’te okunacak 
dualar, bunların faziletleri, peygamberlerin 
kabirlerinin yerleri, kabir ziyaretinde yapılması 
ve yapılmaması gerekenleri işleyerek Kudüs’ü 
bütün yönleriyle yüceltmektedir.9 Mir’atü’l-
Kuds, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi ile aynı 
yüzyılda kaleme alınmasına rağmen; Kudüs’ün 
tarihi ile ilgili daha detaylı bilgiler vermesi ve 
olayların dînî boyutuyla ele alınması nedeniyle 
farklılaşmıştır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’de Kudüs’ü 
anlatırken kullandığı ifadeler, Kudüs’ü dünü 
ve bugünüyle tanımlar niteliktedir: “Lisân-ı 
Yunân’da vilâyet-i İlyâ derler. Lisân-ı Süryân’da 
Makdine derler. Lisân-ı İbrî’de Hâs derler. 
Lisan-ı Arap’ta Beytü’l-Mukaddes ve Kudüs 
derler. Yüz yiğirmi dört bin peygamberin 
âsitâneleridir. Kable’t-tufan ve ba’de’t-tufan ibn-i 
ademin kıblegâhı idi. Ba’dehû Hazret-i Risâlet-
penâh Mekke’den Medine-i Münevvere’ye 
emr-i Hakk ile hicret-i şerifleri elli bir yaşında 
ve dokuz mâh iken vâki’ olmuştur. Ve on sene 
Medîne-i Münevvere’de sâkin olup ikinci senede 
Cenâb-ı Bârî’den Cibrîl-i Emîn vâsıtasıyla sûre-i 
Bakara’da: “Artık yüzünü Mescid-i Harâm 
tarafına çevir.” ayeti nazil olup kıble Kudüs’ten 
Mekke’ye tahvîl olundu. Ve bu mahalde sıyam 
dahi farz oldu. Ammâ kıble-i kadim Kudüs-i 
Şerif idi. Hakkâ ki, kıblegâh-ı fukara imiş. 

bu isim verilen eserde; mi’rac olayı, Kudüs’ün 
faziletleri, Kudüs’te bulunan peygamber 
kabirleri, Kudüs kuşatmaları, savaşları ve önemli 
mekânlar hakkında bilgi verilirken, hadis ve 
hikâyelerden de faydalanılmıştır.8 On iki bölüm, 
yirmi altı fasıldan oluşan kitapta Kudüs dışında 
Şam, Mısır, Cudi Dağı, Fırat Nehri, Antakya, 
Edirne ve Konstantiniyye de geçmektedir. 
Müellifin bu şehirleri Kudüs’le kıyaslayarak, 
Kudüs’ün değerini anlatmak ve onu yüceltmek 
amacıyla konuya dahil ettiği görülür.

Hıfzî, eserinin ilk bölümünde uzun uzun mi’racı 
anlatmıştır. İlk kıblenin Mescid-i Aksâ olması 
üzerinden Kudüs’ün önemi, kıblenin değişmesi, 
Mekke-Medine ve Kudüs’ün yaratılışı, Hz. 
Muhammed’in Beytü’l-Makdis’te yüz yirmi dört 
bin peygambere imameti, Allah’ın isteği üzerine 
Sâm’ın, İbrahim’in ve Dâvûd peygamberin 
Mescid-i Aksâ’yı inşa etmeye çalışmaları fakat 
ömürleri yetmediği için Hz. Süleyman’ın 
Mescid-i Aksâ’yı inşa ettirdikten sonra vefatı 
ve defni muhtemel yerleri Mir’atü’l-Kuds’te 
anlatılmaktadır. Ayrıca Hz. Ömer’in Kudüs’ü 
fethi Benî Ümeyye’nin Kudüs’e gelip Mescid-i 
Aksâ’yı tamir ettirmesi gibi olaylar kısaca 
anlatılmaktadır. Eserin sonunda Hıfzî, cennet 
ve cehennemliklerin Kudüs’te birbirinden 
ayrılacağı, bütün tatlı suların ve rüzgârların 
Sahra’nın altından çıktığı, Kudüs’teki dört suyun 
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Meryem ve on iki havarinin makamı olarak 
tarif edilen, hiçbir şekilde günışığı almayan, 
Hz. Süleyman’ın mahbesleri olarak bilinen ve 
Evliya Çelebi’nin de gezdikten sonra içinden 
çıkabildiğine şükrettiği mağaralar, mescitlerle 
birlikte bütün alanın altını kaplamaktadır. 
Sırat Köprüsü Sütunu denilen yerde de kale 
duvarına bitişik iki kubbeli ve yedi pencereli Hz. 
Süleyman Kürsü’sünün mevcudiyeti ifade edilir.

Evliyâ Çelebi, Kudüs’ün merkezine Aksâ 
Mescid-i Haremi’ni alarak ziyaret ettiği yerleri 
çeşitli başlıklar altında anlatır. Haremin 
kuzeyindeki Hz. Kaffâh Nebi, Kubbetü’r-rûh, 
Kubbe-i Süleyman Nebiyyullah, Kubbe-i 
Hz. Musa, İmam-ı Azam Sebili, Hz. Üzeyir 
Nebiyyullah makamı gibi yapıların kurşunlarla 
kaplı kubbeleri, Tûr dağından Kudüs’ü Şerif ’e 
kadar gömgök bir manzara teşkil eder. Tur-ı 
Sina, Meryem Ana kabri, Melik Gadir kabri, Hz. 
Musa’nın asası makamı, eş-Şeyh Muhammedü’l-
İlmî kabri, Rabiatü’l-Adeviye mağarası, Tûr 
Kal’ası, Hz. Selman-ı Farisî kabri, Hz. Harun’un 
kabri, Mevlânâ Karaca Ahmed Efendi kabri, 
Mû’idzâde Mehemmed Efendi kabri de dönemin 
bilinen ziyaret mekânlarıdır. 

1058 ile 1081 yılları arasında pek çok kez geldiği 
Kudüs’ü deyim yerindeyse karış karış gezen ve 
gördüklerini bize aktaran Evliyâ Çelebi, yolunu 
Kudüs’ün köylerine kadar düşürüp buradaki 
izlenimlerini de yazmayı ihmal etmemiştir. 
Bi’r-i ayn-ı zemzem-i Selvân ve Bi’r-i Hz. Yunus 
olmak üzere iki su kaynağını da tanıttıktan sonra 
Deyr-i Hayhûn ve Deyr-i Batûs manastırlarıyla 
Yunus Nebî karyesini anlatır. Ziyaret mekânları 
ve imaretleriyle Karye-i Sa’îr, Karye-i Nuaym, 
Karye-i Veşle, Karye-i Selîmâ, Karye-i Naşifoğlu 
köyleri ve Buhayre-i Lût, Cebel-i Zeyt-i Hâr 
ile Cebel-i Aclûn’u yön ve uzaklık bilgileriyle 
nakleder.10 

İslâm coğrafyasında özellikle hac 
yolculuklarında görülmesi adet haline gelen ve 
hatıratlarda edebî yönüyle zikredilen Kudüs, 
seyahatnamelerde tarihî, coğrâf î özellikleri, 
yerleşimi, kültürü ve mimarisiyle yer almıştır. 
Zaman içerisinde pek çok kez yıkılan ve 

Netîce-i merâm cemî-i milelin hasretü’l-
mülûku bu Kudüs-i Şerif ’tir. Husûsan millet-i 
nasârâ Hazret-i İsa bu Kudüs-i Şerif ’te rahm-ı 
maderden müştâk olalı cemî-i ceng ü cidâl ve 
harb u kıtâl bu Kudüs-i Şerif içündür”.

Bu giriş ifadelerinin ardından, Hz. Dâvûd’un 
Kudüs’ü bina etmesinden başlayarak yaşadığı 
yüzyılda Osmanlı Devleti’nin etrafındaki beş 
sancakla eyalet teşkil eden Kudüs’ün paşa tahtı 
olarak nasıl yönetildiği, ağalık, esnaf şeyhleri 
gibi sosyal hayatın sürdürülmesine katkıda 
bulunan görevlileri Seyahatname’de uzun 
uzun anlatılır. “Kudüs Kal’ası” bahsinde tarih 
kitaplarında Arz-ı Filistin denilen bu toprağın 
Kur’an-ı Kerim’de 42 yerde övüldüğü belirtilir. 
Kalenin iç ve dış surlarından, demir kapılarının 
üstünde 947’de Sultan Süleyman tarafından 
inşasının emredildiğine dair tarih kitâbelerinden 
bahsedilir. Kale baştan sona yedi bin elli adımdır 
ve elli yedi müstahkem burcu vardır. İç kale 
ise ana kaleye bitişik dört yüz adımlık küçük 
bir alandır. İç kale ile dış surlar arasında Hz. 
Dâvûd’un imaretinden başka imaret yoktur 
ve hepsi demir kapılı, kârgîr sadece 40 hâne 
mevcuttur, geri kalan alan ise bağlık bahçeliktir.

Seyahatname’de “Evsaf-ı Mescid-i Kadim Cami-i 
Aksâ-yı Azîm” başlığı altında Mescid-i Aksâ’nın 
Hz. Dâvûd zamanında yapılmaya başlanıp, 
Hz. Süleyman zamanında tamamlanmasına 
kadar geçen hadiseler nakledilir. Yapılar fizikî 
özelliklerinden tezyinat özelliklerine kadar 
tarif edildikten sonra yedisi kıble tarafında 
olmak üzere on kapıdan bahsedilir. Aksâ Camii 
ziyaretgâhları, Hz. Ömer mihrabı, Hz. Davud 
mihrabı, Hz. İsa makamı, Hz. Hızır makamı 
şeklinde makamlarıyla ifade edilirken; evsafı, 
tarihi ve ziyaretgâhlarıyla Sahratullah Mescidi 
de bütün detaylarıyla diğer bir başlık olarak 
yerini alır. Bu yapıların ardından “Evsâf-ı 
Harem-i Kebir-i Mescid-i Aksâ” başlığı altında 
Aksâ Mescidi’nin büyük hareminin tarifi 
yapılır. Kapıları, 360 sütun üzerinde yükselen 
kemerleri ve kubbeleri anlatılır. Haremdeki 
ziyaretgâhlardan, mescitler ve mağaralardan 
bahsedilir. Buna göre Hz. İsa, Hz. Cibril, Hz. 
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yapılan şehrin, ilk anlatımları coğraf î gözleme 
dayanırken; zamanla seyahatnamelerin özgün 
bir yazın biçimine dönüşmesiyle tarihî, dînî 
derinliği ve mimarî özellikleri detaylarıyla 
ele alınmıştır. Semavî dinlerin hepsinde, arzî 
önemiyle dikkat çeken Kudüs’ün başlı başına 
konu teşkil ettiği kaynak sayısı ise azdır. Bazı 
hadislerde Mescid-i Aksâ (Uzak Mescid) 
diye adlandırılan ve dînî vb. motivasyonla 
ziyaret edilen bir şehir olarak Kudüs’ün 
yazılı kaynaklarda hak ettiği yeri alamaması, 
derinliğine vâkıf olamamaktan kaynaklı olsa 
gerektir. Bu yüzden günümüz seyyahlarının 
Kudüs’ü kalemle gezmesinin yarının seyyahları 
için kelâma vesile olması, bu konuda atılacak en 
güzel adımdır. 
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1 Kur’an Kursu Öğreticisi. 

Ümraniye Müftülüğü
2 Mahmut Ak, “Menâzıru’l-

avâlim ve Kaynağı 
Takvîmü’l-büldân”, Prof. 
Dr. Bekir Kütükoğlu’na 
Armağan, İstanbul, 1991, 
s. 101-120.

3 Sipâhîzâde Mehmed, 
Evzâhu’l-Mesâlik ilâ 
Ma’rifeti’l-Büldân ve’l-
Memâlik, haz. İlhami 
Danış, edt. Ziya Yılmazer, 
Ankara, 2019, s. 312-
313. Sipâhîzâde’nin 
naklettiği bilgilerle 
karşılaştırıldığında 
şöyle bir kronoloji 
ortaya çıkmaktadır. 
Buhtunnasr’ın M.Ö. 
586’da Kudüs’ü aldığı 
ve yıktığı bilindiğine 
göre, M.Ö. 1046’da Hz. 
Süleyman’ın Kudüs’te 
başladığı imar faaliyetleri 
M.Ö. 1039’da yedi 
yılda tamamlanmıştır. 
M.Ö. 586’da yıkıldıktan 
sonra M.Ö. 516 yılına 
kadar harap kalmıştır. 
Bu tarihte Kavreş’in 
tekrar imar ettiği Kudüs 
şehri, Titus tarafından 
yıkılmış ve 721 yıl 

sonra M.S. 205 yılında 
yeniden imar edilmiştir. 
Daha sonra Kıyâme 
Kilisesi’nin yapıldığı 
390’larda Mescid-i 
Aksâ’nın yıkıldığı ve 
Hz. Ömer tarafından 
yeniden yapılan Mescid-i 
Aksâ’nın, Velîd b. 
Abdülmelik tarafından 
yıktırılıp Kubbetü’s-
sahra ile birlikte yeniden 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Verilen bilgiler, şehir 
ve mabedin imar 
süreci de göz önünde 
bulundurulduğunda 
bugünkü bilgilerimizle 
örtüşmektedir.

4 Sipâhîzâde Mehmed, 
a.g.e., s. 116-117-151.

5 İstahrî, Ülkelerin Yolları, 
çev. Murat Ağarı, 
İstanbul, 2015, s. 60-63.

6 Nebi Bozkurt, “Mescid-i 
Aksâ”, DİA, c. 29, Ankara, 
2004, s. 268-271.

7 Ebû Abdullah 
Muhammed İbn Battûta 
Tancî, İbn Battûta 
Seyahatnâmesi, çev. 
A. Sait Aykut, İstanbul, 
2004, s. 80-85.

(…) Alesseher trene râkiben Kudüs’e azim 
oldum. Miralay Hafız Bey beraberimde idi. Yollar 
pek hoşidi. Portakal bahçelerinin arasından 
geçiyorduk. Esna-yı râhta sürü ile çıplak 
merkepler gördüm. Trenden korkarak sahralara 
kaçıyorlardı (…) Uzaktan Kudüs sûru göründü. 
Bir mahal-i mübareğe gidilmekte olduğu 
kalbimdeki in’ikâsat ile malum oluyordu. Güzel 
bir istasyona geldik (…)  Kudüs’ü şerifin ebniyesi 
kâmilen kârgirdir. Üzerleri taştır. Sokakları 
eski kısımlarda dardır. Hatta Alman imparatoru 
geldikte araba geçemeyecek derecede dar 
olan yerlere at ile girmiştir. Hararet-i şemsten 
tahaffuz için eskiden bu havalide dar sokaklar 
yaparlarmış. Gölge ve serin olur. Kudüs-i şerif 
pek büyüktür. Hâlâ etrafındaki dağlara doğru 
tevessü etmektedir. Yeniden teşekkül eden 
kısmın sokakları ebniyesi muntazamdır. Harem-i 
şerif geniştir. Burada en mühim iki yerdir. 
Biri Sahratullah diğeri Mescid-i Aksâ’dır. (…) 
Sahratullah zinette küre-i arzda bir misali daha 
bulunmayan bir câ-yı akdestir (…) Harem-i 
şerifin altı boştur ve su sarnıcıdır. Kudüs-i 
şerifte bunun suyundan azim istifade olunur. 
Süleyman aleyhi’s-selamın merkad-i münifi ayrı 
bir kubbe altında ve fevkalade müzeyyendir. 
Lehü’l-hamd ziyaret ettim (…) Mescid-i Aksâ 
bir çok direkler üzerine bina olunmuştur. Bânisi 
Süleyman aleyhi’s-selamdır. Tezyinat-ı hâzıra 
sonradandır.  Peygamber-i zî-şan sallallahu 
aleyhi Efendimiz burada ervah-ı enbiyaya 
imam olmuşlardı. Bundan dolayı mukaddestir 
(…) Etrafı mezarlıktır. Rabiatü’l-Adeviyye’nin, 
Selman-ı Farisi hazretlerinin ve daha pek çok 
zevatın türbeleri ziyaret olundu (…) 

Kaynak: el-Hac Hüseyin Vassaf, Hicaz Hâtırası, 
İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2011, s. 346-352.



108  •  Din ve Hayat/2022-1443 Kış

Efendi’ye (v. 1921)4 ait sicil varakalarındaki bir 
kaç satırda özetlenecek malumat 1400 küsürlük 
tarihimizin farklı irtibatlarıyla okunduğunda 
hatırlattığı şeyler pek çok.

1516’dan itibaren dört yüz yıl Osmanlı 
yönetiminde kalan Kudüs -1831’de Mısır 
Valisi Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim 
Paşa tarafından işgaliyle yaklaşık dokuz yıl 
süren dönemi hariç-1872’ye kadar sancak 
iken bu tarihten 1917’ye kadar da müstakil 
mutasarrıflık idi.5 Sancakbeyi İstanbul’dan 
atandığı gibi adlî işlerden mesul Hanef î fıkhıyla 
hükmedecek kadılar da İstanbul’dan atanır, 
diğer mezhep müftüleri de yine İstanbul’dan 
atanır fakat yerel ulema arasından seçilirdi.6 
Ayrıca seyyid ve şeriflerin kayıtlarını tutarak 
nesep karışıklığını engellemeye, onların farklı 
sahalardaki haklarını muhafazaya matuf 
nakîbüleşraflık müessesinin İstanbul’da bulunan 
mümessili nakîbüleşraf, Kudüs nakîbüleşraf 
kaymakamını, o da Filistin bölgesindeki kaza ve 
mutasarrıflıkların nakîbüleşraf kaymakamlarını 
tayin ederdi.7 Bu vazifeleri deruhte edecekler, 
Kudüs’ün ileri gelen aileleri arasından seçilirdi. 
Aşağıda kendilerinden bahsedeceğimiz 
müftüler de bu ailelerin en meşhurlarından 
Hüseynîlerdendi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
torunu Hz. Hüseyin aleyhisselamın soyundan 
gelen bu aile Osmanlı Kudüs’ünde son üç yüz 
yılda tesirleri büyük roller icra etmişlerdi. 
Hususen iktidar kaygılarıyla ailenin çoğunlukla 
Osmanlı idaresiyle iyi temaslar içinde olduğu 
kaydedilmekle birlikte8 Tanzimat sonrası 
İngilizlerle yakınlaştıkları da tenkit mevzu 
edilir. Yine de 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Hüseynîler Hanef î mezhebi müftülüğü 
makamında fasılasız olarak, Osmanlı’nın 
buralardan çekilmesinden sonra da, 1948 yılına 
kadar bulunmuşlardı.9 

Müftü olan babası Seyyid Mustafa Efendi’nin 
vefatından sonra 1865’te, onun yerine Kudüs 
müftülüğüne getirilen Mehmed Tahir Efendi 
el-Hüseynî’nin de vefatından sonra 1908’de 
oğlu Mehmed Kâmil Efendi müftü oldu. 
Mehmed Kâmil Efendi Osmanlı’nın Kudüs’te 

Dünyada hiç bir şey yok olmuyor, kaybolmuyor 
galiba; sadece şekil değiştiriyor, belki mahiyeti 
farklılaşıyor ya da bir başka zamanı bekliyor 
yeniden görünmek için. Toprağın altında, suyun 
derinliklerinde, balığın karnında, sandıkların 
içinde, kuytu mahzenlerde, arşiv dosyalarında, 
rüzgarın savurduğu küllerde, gönüllerde, 
hatıralarda bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi de böyle; 
bünyesinde pek çok hikâyeyi barındırıyor. 
İlahiyatçı başka, tarihçi başka, sosyolog, siyaset 
bilimci bambaşka şeyler bulabilir kendi sahası 
için bu arşiv vesikalarında. Bu ilim dallarının 
hepsi ve daha fazlası bir araya geldiğinde ise 
resmin bizlere söyleyeceği şeyler çoğalacaktır 
muhakkak. Zira bugün artık İstanbul’a “uzak 
bir ülke” mesabesinde olan İslâm coğrafyasının 
pek çok bölgesinin macerasının bir kısmı da bu 
arşivde. Kudüs onlardan biri, bazı açılardan en 
mühimi. 

Meşihat Arşivi’ndeki Sicill-i Ahval İdaresi 
Dosyaları2 arasında Kudüslü iki müftüye ait 
vesikalar da büyük resmin parçaları olmak 
bakımından bu yazıya mevzu edildi. Seyyid 
Mehmed Tahir Efendi el-Hüseynî (v. 19 TE 
1324/1 Kasım 1908)3 ve oğlu Mehmed Kâmil 

Bir Şehir, Bir 
Müftü Ailesi, 
Bir Kapanan 

Perde

Fulya İBANOĞLU1
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Yirmi beş yaşında iken gurre-i Şaban 82 [20 
Aralık 1865] tarihli menşur-ı âlî-i meşihatpenâhî 
mucebince dört yüz kuruş maaşla Kudüs-i şerif 
müftülüğüne tayin olunarak umumen tenkih-i 
maaşat olunduğu sırada maaşım iki yüz beş 
kuruşa tenzil olunmuş 15 Receb 1287 [11 Ekim 
1870] tarihli ferman-ı âli mucebince İzmir 
pâye-i mücerredi uhde-i dâîyaneme tevcih ve 21 
Muharrem 1304 [20 Ekim 1886] tarihli berat-ı 
âli mucebince üçüncü rütbe mecidî nişan-ı zişan 
ihsan buyurulmuştur.

Lillahilhamd infisalim vuku bulmadığı ve taht-ı 
muhakeme edilmediğim gibi memuriyetimi 
mutazammın menşur-ı meşihatpenâhîyede ve 
salifü’z-zikr pâye ve nişanın ferman ve berat-ı 
âlilerinin ve yedimdeki tezkere-i Osmaniye’nin 
suret-i musaddikaları dört kıta olarak merbuten 
takdim kılınmıştır.

24 RA 1310/2 TS 1308 [15 Kasım 1892]”13

vazifelendirdiği son müftüydü. Onun 1921’de 
vefatından sonra baba bir üvey kardeşi, Balfour 
Deklarasyonu’nu reddeden, Filistin’in taksim 
planına karşı mücadele veren el-Hac Mehmed 
Emin el-Hüseynî, ailenin diğer müftü ferdleri 
kadar dinî ilimlerde yeterli tahsil görmemiş olsa 
da, kaydı hayat şartıyla pek çok siyasî manevra 
eşliğinde müftülüğe getirildi.10 

Bir kaç nesildir Kudüs müftülüğünde bulunan 
bu ailenin Osmanlı nezdindeki niyabeti, 2 
Kasım 1917 Balfour Deklerasyonu’yla Kudüs’te 
müslümanların hakimiyetinin son bulmasıyla 
nihayetlenmişti. Aslında bir paragraflık bir 
mektup olan bu deklarasyon kendinden 
öncekiyle sonraki dönemi birbirinden akıl almaz 
bir biçimde ayırmış, bir perde kapanmıştı. Öyle 
ki “bir millet [İngilizler], büyük bir ciddiyetle 
ikinci bir millete [yahudilere], üçüncü bir 
milletin [müslüman Kudüslülerin] toprağını 
vaadediyor (…) vaadedilen bu toprak, dördüncü 
bir milletin imparatorluğunun yani Türkiye’nin 
bir parçasıdır.”11 Bundan sonra artık Kudüs’te ne 
Türklerin ne Arapların ne de Hüseynîlerin söz 
sahibi olabilmesi mümkün görünmüyordu.12 

On bir yıl vazife icra eden Osmanlı’nın son 
Kudüs müftüsü ve kendisinden önce nerdeyse 
kırk yıl müftü olan babasının hikayesi de bu 
serencamın bir parçasıydı. Seyyid Mehmed 
Tahir Efendi el-Hüseynî’nin kendi el yazısıyla 
doldurduğu tercüme-i hali şöyle:

“İsmim Mehmed Tahir el-Hüseynî. Pederim 
Seyyid-i şüheda Hüseyin radıyallahu teala 
anh hazretlerinin sülale-i tahiresinden Kudüs 
müftü-i şerifi Seyyid Mustafa Efendi el-
Hüseynî’dir.

Bin iki yüz elli sekiz sene-i maliye ve bin iki 
yüz elli dokuz sene-i hicriyesinde [1842/1843] 
ve Kudüs-i şerifte tevellüd ettim. Mekteb-i 
ibtidaiyede ikmal-i tahsilden sonra harem-i 
şerif-i Kudüs’te müteaddid hocalardan ulûm-ı 
nakliye ve akliye tahsil ettim. Arapça yazar ve 
tekellüm eyler ve Türkçe yazar tekellüm ederim. 
Te’lifat ve şehadetnamem yoktur. 

Son Kudüs 
Müftüsü Emin 
el-Hüseynî'nin 
babası Seyyid 
Mehmed Tahir 
Efendi el-
Hüseynî'nin 
Meşihat 
Arşivi'ndeki 
sicil varakası
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Kudüs’te rüşdî mektebine girip orada Arabî, 
Türkî ve Farisî hesab ve tarih ve coğrafya 
ve Fransızca ve imla ve inşa ve hatt u resm 
derslerini tahsil ile dört sene iştigal ettikten 
sonra sureti merbut şehadetname istihsal 
eyledim. Müteakiben talebe-i ulûm ‘adadına 
olarak Mescid-i şerif-i Aksâ’ya devam eyledim 
ve buna dair yedimde sureti merbut tasdikname 
vardır. Bundan sonra Mısır’a gidip Cami-i 
Ezher’de beş sene devam ettim ve sureti merbut 
tedris-i icazetnamesine nail oldum. Türkçe 
tekellüm ve kıraat ve biraz dahi kitabet ve 
Fransızca biraz tekellüm ederim ve bu lisanı 
biraz okur yazarım.

Üç yüz on altı senesi martının üçünde [16 
Mart 1900] Kudüs niyabet-i şer’iyesi vekaletine 
memur oldum ve Mart’ın yirmi dördüne kadar 
niyabet-i vekaletinde bulunarak bin yüz on yedi 
kuruş on para maaş aldım ve buna dair yedimde 
sureti merbut meclis-i idareden mazbata 
vardır ve Kudüs-i şerif müftülüğünün münhal 
olmasıyla vekaleten meşihat-i celilesinin fi 27 
TE 1324 [9 Kasım 1908] tarihli telgraf namesi 
mucebince dâîleri memur olup vazife-i iftai 
üç yüz yirmi dört senesi sene-i maliye teşrini 
evvelinin yirmi yedisinde sene-i merkume 
teşrini sanisi on dokuzuna kadar vekaleten ifa 
eyledim ve müteakiben merkez müftülüğüne 
fi dokuz Zilkade 1326 [3 Aralık 1908] tarihli 
menşur maaş ve şehri iki yüz beş kuruş maaşla 
asaleten tayin olundum fi Receb 305 tarihli bir 
ruus ihraz ettim.

Hidematım bâlâda gösterilmiş ve bunlardan 
infisalim vuku bulmamış ve hiçbir zaman taht-ı 
mahkemeye alınmamışım.

1327 senesi şehr-i Rebiu’l-ahir 20. [11 Mayıs 
1909] günü pazartesi yazılmıştır.

27 Nisan 1325 [10 Mayıs 1909] Kudüs-i Şerif 
Müftüsü”14

Yukarıda okuduğumuz tercüme-i hal 
varakalarına göre, Kudüs müftülüğünün 
en azından 1800’lerin başından 1917’ye 
kadar babadan oğula geçtiği, müftülerin 
Kudüs doğumlu olup Hz. Hüseyin soyundan 

Tahir Efendi’nin yerine önce vekaleten sonra 
asaleten müftü olan oğlu Kâmil Efendi’nin yine 
kendi el yazısıyla kısa hal tercümesi de şöyle: 

“İsim ve şöhretim Mehmed Kâmil el-Hüseynî 
seyyidina el-Hüseyin radıyallahu teala anh 
efendimizin sülalesindenim. Kendim ve pederim 
‘efendi’ ünvanıyla yad olunuruz. Pederim 
müteveffa Mehmed Tahir el-Hüseynî Kudüs-i 
şerif müftüsü idi. Bin üç yüz on iki sene-i hicrisi 
şabanının on dokuzunda [15 Şubat 1895] 2 
Ramazan 1312 [27 Şubat 1895] tarihli ferman-ı 
âli mucebince uhdesine tevcih buyurulan Edirne 
pâye-i mücerredi ihraz etmiş idi. 

Kudüs’te bin iki yüz seksen sekiz sene-i 
hicriyesinde zilhicce evailinde [Şubat 1872] 
ve bin iki yüz seksen sekiz sene-i maliyesinde 
kanunu evvelde tevellüd ettim. 

Kudüs-i şerif hususî mekteb-i ibtidaîde Kur’an-ı 
kerim ve tecvidi okudum. Hatm-i tahsilde 

Kudüs'ün 
son Osmanlı 
müftüsü 
Seyyid 
Mehmed 
Kâmil 
Efendi'nin 
sicil varakası
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9 Kudüs’le alakalı pekçok 
sahada yeteri kadar 
çalışma olmadığı gibi 
bölgenin ileri gelen 
aileleri ve hususen 
bunların ifta kurumuyla 
irtibatlarına dair de 
derinlikli tahliller yok. 
Kudüs’ün ileri gelen 
aileleri hakkında Batı’da 
yapılmış sınırlı sayıda 
çalışma dışında -bunlar 
da arşiv vesikasına çok 
fazla müracaat etmeden 
daha çok yanlı bir 
tablo çizmeye matuf 
eserler- Türkçede kuşatıcı 
çalışmalara henüz 
tesadüf edilemiyor. 
Hüseynî ve Halidî 
ailelelerine dair bir 
yüksek lisans tezinde 
Başbakanlık Osmanlı 
arşivinden istifade 
edilmekle birlikte 
muhtemelen yüksek 
lisans tezi olduğu için 
sınırlar dar tutulmuş, 
Meşihat Arşivi’ne 
müracaat edilmemiş. 
Bahis mevzu tez şu: Anıl 
Atmış, “Kudüs eşrafından 
Hüseynî ve Halidî 
aileleri”, Ordu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Ana Bilim Dalı, 
2020 Basılmamış YL. 
Tezi, 124 ss. Ayrıca bkz. 
Butrus Abu-Manneh, 
“The Husaynis: The Rise 
of a Notable Family in 
18th Century Palestine” 
Palestine in the Ottoman 
Period Political, 
Social and Economic 
Transformation, 
ed. David Kushner, 
Jerusalem: Yad Izhak 
Ben-Zvi, 1986; Muttalip 
Şimşek, “Osmanlı 
Dönemi’nde Kudüs’ün 
Tanınmış Ailelerinden 
Hüseynîler”, Üsküdar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Mayıs 2019, 
S. 8, s. 39-76. https://
dergipark.org.tr/tr/pub/
uskudarsbd/issue/ 48123 

/545167#article_cite. 
Erşim tarihi. 06.12.2021.

10 İngiliz işgali ve siyonizme 
karşı mücadelenin 
bayrak ismi Müftü 
Emin el-Hüseynî pek 
çok çalışmaya konu 
olmuştur. Msl. bkz. Philip 
Mattar, Kudüs Müftüsü 
Hacı Emin el-Hüseyni, trc. 
İsa Ölmez vd., Akademi 
Yay., İstanbul, 1991; Zvi 
Elpeleg, Filistin Ulusal 
Hareketinin Kurucusu 
Hacı Emin el-Hüseynî, 
trc. Dilek Şendil, İletişim, 
1999; Velid el-Arîd, “Emin 
el-Hüseynî”, DİA, c. XI, 
s. 116-117; Jonathan 
Schneer, Balfour 
Deklarasyonu Arap-İsrail 
Çatışmasının Kölenleri, 
trc. Ali Cevat Akkoyunlu, 
Kırmızı Kedi Yayınevi, 
İstanbul, 2012, s. 390.

11 Robert John, “Balfour 
Bildirisisi’nin Ardından: 
Birinci Dünya Savaşı 
Sırasında İngiltere’nin 
Lord Rothschild’e Vaadi”, 
trc. Aykut Kazancıgil, Yedi 
İklim, 1996, Haziran-
Temmuz, s. 83.

12 Bunun mücadelesi için 
1931’de Kudüs İslâm 
Konferansı’nı tertip 
eden Müftü Mehmed 
Emin el-Hüseynî’nin 
Türkiye namına Hüseyin 
Kâzım Kadri’yi davet 
etmesi ve bunun üzerine 
Hüseyin Kâzım’ın yazdığı 
cevabî mektubu ve 
kongrede sunulmak 
üzere gönderdiği tebliğ 
metnini tahlil eden 
bir yazı için bkz. İsmail 
Kara, “1931 Kudüs İslâm 
Kongresi’ne Türkiye’den 
Kimse Katılmış mıydı?” 
Derin Tarih, Aralık 2017, 
S. 70, s. 44-52.

13 MSH.
SAID.225/18/10/3733.

14 MSH.
SAID.205/28/9/3087B. 
jpg1.

geldiklerini, Kudüs’te hatta Mesci-i Aksa’nın 
etrafında tahsil gördüklerini, Arapça gibi Türkçe 
de konuşup yazabildiklerini, hatta Farsça ve 
Fransızca bildiklerini, tercüme-i hal kağıtlarında 
“milleti” hanesine “İslâm” yazıldığını, Osmanlı 
tebasından asliyyü’l-Kudüs olan bir müftünün 
henüz ne Arap ne Osmanlı ne de Türk olarak 
kaydedilmediğini öğreniyoruz. 

Perde kapandı. Bir devlet, o devletin 
idaresindeki bir şehir, bir aile, bir müessese 
nihayet buldu. Muhtemelen yine yeni bir hale 
istihale için. 
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Sinemada 
Kudüs’e Bir 

Bakış

Abdullah KASAY1

“İbrahim ne yahudi idi ne de hıristiyan.
Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka 
yönelen) bir müslümandı.
Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”2

Kudüs biz müslümanlar için ne ifade etmeli, 
biz nerede durmalı, neler yapmalıyız; bunlar 
elbette bir çırpıda anlatılamayacak kadar hem 
yürek yakıcı hem de uzun meseleler. Ancak 
Kudüs bizim için ne kadar kıymetli diye 
sorduğumuzda, cevabı doğrudan yukarıdaki 
ayet-i kerimede buluyoruz. Atamız İbrahim 
(a.s.), yüce Kitabımız’da da buyrulduğu üzere 
hakka yönelen bir müslümandı. El-Halîl 
Kapısı’nda Osmanlı zamanında Kanânî Sultan 
Süleyman tarafından yazdırılan; “Lâ ilâhe 
illallah, İbrahim halîlullah” cümlelerinin ise 
başat öznesi… Elbette İbrahim (a.s.) bizim 
atamız olduğu kadar, hıristiyanlar ve musevîler 
tarafından da “ata” olarak kabul edilen bir 
peygamber. Yine İsrailoğulları’na gönderilen 
Musa (a.s.)’ın yüce kitabımızda bahsedildiği 
üzere halkını Firavun’un zulmünden, Kıptîlerin 
eziyetlerinden kurtarmak için Kudüs’e doğru 
yola çıktığını, burada bir şehir kurması ve orayı 
ibadet merkezi haline getirmesinin kendisine 
emrolunduğunu biliyoruz. Dâvûd (a.s.) ile 
ilk devletin Kudüs’te kurulduğunu, ardından 
Süleyman (a.s.) ile devam eden tarihî silsileyi 
kaynaklardan biliyoruz. Elbette Hz. İsa’nın 

doğduğu, yaşadığı ve çarmıha gerildiği şehir de 
Kudüs... Baktığımız zaman üç büyük dinin de 
kutsalı, üç büyük din için de mübarek bir şehir 
Kudüs. Fakat yüzyıllardır kanayan bir yara aynı 
zamanda Kudüs… Ne paylaşılabilmiş ne birlikte 
sahiplenilebilmiş bir şehir…

Tüm bunlar bu anlaşmazlıklar sinemada da 
kendini göstermekte… Yedinci sanat olarak 
kabul gören sinema, başlangıcından itibaren 
büyük bir gelişim sergilerken, toplumsal olaylar 
ile evrilerek doğmasıyla, kendini sürekli inşâ 
etmeyi sürdüren bir sanat. Dolayısıyla tüm 
bunların, bu çatışmaların sinemanın merkezinde 
olması da kaçınılmaz… Bakıldığı zaman ülkeleri 
“toptan” etkileyen savaş gibi unsurların bireysel 
mânâda ortaya çıkardığı yaralar, tam anlamıyla 
yansıtılabilmiş değildir. Yani, uluslar düzeyinde 
milliyetlerin tamamı için genelleyebileceğimiz 
sosyo-politik referanslar, bireyler üzerinde 
çok daha değişken biçimler göstermektedir. 
Psikolojik mânâda ölçümlenebilecek bu bireysel 
durumlar, kendini bir ifade kanalı olarak 
sinemada göstermiştir. Sadece sosyo-politik 
ya da ekonomik değil, dinî hususlarda da bir 
iletişim, bir yansıtma, hatta zaman zaman 
tahakküm gösterici nitelikte bir kanal haline 
dönüşen de yine sinemadır. Her yönetmen kendi 
aidiyetini, inancını vizöre yansıtırken, ekranlarda 
da sinemanın gücüyle görünemeyen, somut 
olarak tanımlanamayan ama en nihayetinde 
bir varlık alanına dönüşen “bir savaş” kendini 
hissettirmiş, hâlen de hissettirmeye devam 
etmektedir. 

2005 tarihli Ridley Scott’ın çektiği, orijinal adıyla 
Kingdom of Heaven yani Cennetin Krallığı 
filmi, bu savaşta kazananın kutsala değer 
veren, vicdanlı taraf olduğunu bir katharsis, bir 
sağaltım derecesinde yansıtan yapım olmuştur. 
Yaklaşık üç saat süren filmin giriş sahnesinde 
ekrana yansıyan metinde “Avrupalı hıristiyan 
ordular Kudüs’ü zaptedeli, neredeyse yüz 
sene olmuştur. Baskı ve salgınlaşmış gücün 
pençesinde kıvranmakta olan Avrupalı köylü ve 
asiller, birlikte kutsal topraklara kaçarak, servet 
ya da sonsuz cennetin peşine düşmüşlerdir.” 
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ifadeleri yer alır. İngiliz yönetmen, filmin 
başındaki bu manifesto ile adeta rengini en 
baştan belli etmektedir. Film, 1184 Fransası ile 
başlar. Bir Psikopos’un Hıristiyanlık dünyasına 
serzenişlerini duyarız en başta. Filmin baş 
karakteri Balian ise çocuğu ölünce karısı intihar 
eden bir demircidir. İbelin Baronu’nun bir gün 
yanına uğramasıyla hayatı değişir ve Kudüs 
Kralı’nın ordusuna katılır. İbelin Baronu esasen 
Balian’ın da babasıdır. Film hıristiyanların 
yaşantısı üzerinden aksa da filmde öyle 
konuşmalar bulunmaktadır ki; İslâm’a 
doğrudan göndermeler yapan, bir hıristiyanın 
kadrajından tarafsızca diyebileceğimiz bir 
hikâye ortadadır adeta. Tıpkı Fransız gazeteci 
yazar Kenize Mourad’ın Toprağımızın Kokusu3 
isimli kitabında oluğu gibi. Zira zaman zaman 
bu kabilden dile gelen anlatılar, sanatın tüm 
şubelerinin bir toplumsal hafızaya dönüşmesi 
hususunda ya da örneğin inanç krizleri 
gibi meselelerde yeniden onlara inancımızı 
pekiştirmemizi sağlamaktadır.

Kudüs’e, en temel motivasyonu olan 
günahlarından kurtulmak amacıyla gitmek 
isteyen Balian, yola çıkar. Kahramanın yolculuğu 
yapı türünde, klasik bir sinema dili hâkim gibidir 
anlatıda ilk etapta. Kutsal topraklara açılan 
Messina limanına vardıklarında tüm yolcularla 
birlikte Balian namaz kılan müslümanları görür 
ve bu ibadette dile gelenlerin ne olduğunu 
merak eder. Aldığı cevap: “Tanrınıza şükret, 
subhane rabbiyel azîm”dir. Verdiği tepki 
“Bizim dualarımıza benziyor.” olur. Filmin 
alt metninde inanç yönünden tüm insanların 
benzeri yakınlığa sahip olduğu vurgusu hep 
yapılmaktadır. “Kur’an-ı Kerim, yahudi ve 
hıristiyanlar hakkında bir yakınlık ifadesi olan 
“Ehl-i Kitab” ibaresini kullanmış ve onlara 
kendilerine gönderilen Tevrat ve İncil sebebiyle 
“Ey Ehl-i Kitap!” şeklinde hitap etmiştir. Kur’an, 
bu hitabıyla onlara -dinlerini tahrif edip 
sapmalarına rağmen- aslında bir semavî dine 
mensup olduklarını hatırlatmak istemiştir.4 Bu 
vurgu esas mânâda yönetmenin de vurgusuna 
benzer. Üç semavî dinin yakınlığı, senaryonun 
neredeyse zeminini oluşturur. 

Balian’ın Kudüs’e vardığında etrafındaki 
şövalyelerden birinin “Din maskesi altında, her 
mezhepten fanatiğin çılgınlıklarını ve sonra da 
bunu Tanrı’nın isteği olarak adlandırdıklarını 
gördüm. Bir sürü katil gördüm, gözlerinden din 
fışkırıyordu. Kutsallık, yapılan doğru işlerde 
ve kendini savunamayanları korumak için 
gösterilen mertliktedir. Ve Tanrı’nın arzusu olan 
iyilik, burada ve buradadır.” sözleriyle hem aklını 
ve hem de yüreğini gösterdiği sahne, günümüz 
yahudilerinin “talmudik” adını verdikleri âyinleri 
sonrası müslümanlara yaklaşımlarını ortaya 
koyar bir bakıma. İbelin’e dönerek; halkı için 
çalışan, kurak topraklardan su çıkaran bir lord 
görüntüleriyle devam eden filmdeki sahnelerden 
birinde, fonda bendire eşlik eden bir Yunus 
Emre şiirinin ezgisini duyarız sonra; “Süleyman 
kuş dili bilir dediler…” Tüm bir İslâm kültür 
hafızasının kalıba dökülmüş hâlidir esasen bu 
sahne. Dersine çalışmış bir yönetmen Ridley 
Scott ve yine Selahaddin Eyyûbî’nin ordularıyla 
karşılaştıklarında ordunun hilâl taktiği ile 
şövalyeleri arasına alması sahnesi, filmin esasen 
hangi “havzadan” aktarıldığı konusunda bir 
sorgulamaya dönüşür bizler için. Burada, bu 
mânâda sinemanın yeniden sorgulanması, ona 
nasıl bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiği de 
açıktan kendini göstermektedir. Dolayısıyla 
görsel dünyada görseli kimin ne şekilde 
kullanması gerektiği, ona ne tarz anlamlar 
yükleyeceği de yine konuşulması gereken bir 
husus olarak karşımıza çıkar.

“Kral olmasam da İslâmiyet için yeri göğü 
inletirim.” diyen bir Selahaddin var filmde 
karşımızda. Karakterin duruşu, tavrı, 
konuşmasıyla Selahaddin Eyyûbî’ye saygısını 
ve sempatisini görebiliyoruz. Yine sahnelerin 
birinde Kral ölürken günah çıkarmasını telkin 
veren Psikopos’a “Günahlarımı kendisini 
gördüğümde Tanrı’ya itiraf edeceğim.” cümlesi; 
tahrif edilmiş Hıristiyanlığa bir vurgu gibi… 
Valinin itirafı olan “Önceleri Tanrı için 
savaştığımızı sanıyordum sonra farkına vardım 
ki, servet ve toprak için savaşıyorduk.” ifadeleri 
de bugün âyinler yapan, aynı zamanda Kudüslü 
müslümanların evlerini işgal ederek onları 
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yurtlarından edenleri de gözlerimizin önüne 
getiriyor. Selahaddin Eyyûbî’nin ordusu Kudüs’e 
yaklaştığında baş karakter Balian soruyor ve 
cevaplıyor: “Kudüs nedir? Hangisi daha kutsal, 
Ağlama Duvarı mı, Câmi mi, İsa’nın mezarı 
mı? Kimin hakkı daha çok? Kimsenin. Herkesin 
hakkı var.” Bugün bizim kitabımızda hepsi “ehl-i 
kitap” olan ancak yapılan tahriflerle birbirine 
düşman kılınan insanlığa kutsalını belki de 
yeniden hatırlatıyor bu diyaloglar. Filmin en 
etkileyici diyaloğu da şu belki:

“-Şehri teslim edecek misin?

-Şehri kaybetmeden önce, kül olana kadar 
yakarım.”

Şehre dair bu karşı geliş üzerine Selahaddin 
Eyyûbî’nin can ve mal güvenliği vaadi, 
Balian’i elbette şaşırtıyor: “Hıristiyanlar, şehri 
aldıklarında bu surların içindeki her müslümanı 
katletmişti ama!” Eyyûbî’nin “Ben onlara 
benzemem, benim adım Selahaddin.” sözleri ve 
yine Balian’in Kudüs’ün değerini sorunca verdiği 
cevap: “Hiçbir şey…” ve sonra “Her şey…”

“Her şey” cümlesinin zemini, esasen bu her 
şeyin ne şekilde ve kimler tarafından sinemada 
yansıtıldığına dair de önemli bir vurgu. Cennetin 
Krallığı her ne kadar bizim istediğimiz gibi 
neticelense de Cumartesi Avcısı, Filistin’e Veda 
gibi anlatılar, meselenin nasıl profan biçimlerde 
de ele alınabildiğine dair diğer örnekler. Elbette 
yukarıda da belirttiğimiz üzere artık söylenecek 
sözün kalmadığı ve toptan bir ümitsizliğe 
dönüşen kitlesel durumların yine de bireyler için 
ayrı ayrı anlam katmanları var. Öyle ki; bireysel 
mânâda ortaya çıkardığı yaraların ana temada 
olduğu 200 Metre gibi yapımlar da hayatlarımızı 
sürerken tüm bu çarpıklıkların, tüm bu akıl 
tutulmalarının nasıl da bizleri işgal ettiğine 
dair örnekler. Ve elbette çocuklar… Abe’de de 
yine yarı İsrailli, yarı Filistinli ailesini bir araya 
getirmeye çalışan küçük bir çocuğun hikayesi. 
Bizlere hiçbir şeyin çocukların düşlediği gibi 
olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Evet Kudüs aslında hiçbir şey ama bizim 
her şeyimiz. İlk kıblemizin şehri. Bütün 

peygamberlerin yurdu. Bugün Kudüs’ü 
yabancıların gözüyle izliyoruz çoğunlukla. 
Yabancı kelimesinin salt anlamıyla yabancılık 
hatta… Cennetin Krallığı’ndaki gibi tarafsız 
diyebileceğimiz yapımların sayısı ise oldukça 
az… Mecid Mecidî’nin yapmaya çalıştığını, 
sinemayla yeniden dünyanın iyileşebileceğine 
dair inancını ve çabasını bir kez daha 
düşünmeliyiz. Sadece inanç ve çaba yeterli mi? 
Yoksa sinema tüm katmanlarıyla çok daha farklı 
bir bakış mı gerektiriyor? Bir İsrail yapımı olan 
Free Zone’da Natalie Portman’ın şu sözleri acaba 
gerçekten kime söyleniyor bir de onu düşünmek 
gerek: 

“Sadece dört soru sormuştum sana ama bu gece 
başka bir soru düşündüm: Zalimin mazlum ile, 
celladın kurban ile dönüp durduğu bu dehşet 
çemberi bunca delilik ne kadar daha sürecek 
böyle?”

Sahi bu delilik gerçekten kime ait? Küçük 
Abe’nin çabası bir gün sonuç bulur mu? 
Cennetin Krallığı’nın tahtına, bir gün bu 
dünyanın mazlumları oturur mu? 

NOTLAR
1 Öğretmen, yazar
2 Âl-i İmrân, 3/67.
3 Kenize Mourad, Toprağımızın Kokusu - Filistin ve İsrail’in 

Sesleri, çev. M. Nedim Demirtaş, Everest Yay., İstanbul, 
2018.

4 Yusuf el-Karadâvî, Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs, 
çev. İzzet Marangozoğlu, Nida Yay., İstanbul, 2021.
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Gülzar Haydar Şehirlerin 
Ruhu’nda, “Belli bir zaman 
kesitinde gözlemlenen 
şehirler, edebiyat ve 
sanat, toplumu şaşırtıcı 
derecede doğru bir şekilde 
yansıtırlar. Şehir asla yalan 
söyleyemez” der. Kudüs 
bir şehirden çok daha 
ötesi olsa da, onu bilen, 
tanıyan, sokaklarında 
gezen, kitap satırlarında 
arayan, onu araştıran, 
onun için savaşan herkese 
karşı dosdoğru olmuştur. 
Kudüs’ün tarihinden geçen 
herkesin, onu gören her 
gözün bir Kudüsü vardır.

Kutsalın Kudüsü

Rabia Mert Kutsal Bir 
Mekan Olarak Kudüs 
adlı çalışmasında, kutsal 
mekan fenomenolojisi 
üzerinden Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslâm’da 
dinî ve mitolojik verilerden 
hareketle Kudüs’ün 
öneminin, atfedilen 
anlam farklılıklarının, 
tarihi boyunca yıkım ve 
savaşlara sahne olmasına 
rağmen kutsallığının yara 

almadığı, hatta kutsallığı 
sebebiyle Kudüs’e 
sahip olmanın dünyaya 
hükmetmekle eşdeğer 
olduğu yorumlarının izini 
sürmüştür. Yazara göre, 
yahudiler için Kudüs 
İsrailoğullarının kutsal 
mekanı, hıristiyanlar için 
gelecek güzel günlerin 
umutlarını taşıyan göksel 
mekanı, müslümanlar 
için ise insanın kendini 
tanımladığı -belki 
de ontolojik olarak 
konumlandırdığı- bir 
yeryüzü mekanını ifade 
eder. Simon Goldhill 
ise Kudüs Tapınağı 
(Yahudi, Hıristiyan 
ve Müslümanlar İçin 
Kutsal Olan Bir Sitenin 
Olağandışı Tarihi) adıyla 
neşredilen eserinde M.Ö. 
70’de Titus tarafından yok 
edilen Süleyman Mabedi 
ekseninde Kudüs’ü dinî, 
tarihî, siyasî ve kültürel 
boyutlarıyla ele alır. Buna 
göre Süleyman Mabedi 
yahudilerin yasının 
sembolü, hıristiyanlar için 
bir metafor, müslümanlar 
içinse bir ikondur.

Kudüs’ü yazmanın 
kutsalı anlatmak kadar 
zor olduğunu belirten 
Bünyamin Erul Kudüs ve 
Aksâ’da, ilk kıble, ikinci 
mabed, üçüncü mescide 
ev sahipliği yapan şehrin 
peygamberler ve İslâm 
tarihi için önemini ilgili 
rivayetler ekseninde 
ortaya koyduktan 
sonra şehrin ruhunu 
inşa eden yapıların ve 
kurumların tarihî, teknik 
ve estetik özelliklerine 
görseller eşliğinde 
yer verir. Yahudilerce 
Kudüs’ün varoluş sebebi 
olarak tanımlanmasına 
dikkat çeken yazar, 
müslümanların dirilişini 
Kudüs meselesinde tek 
yürek olmalarında görerek 
bir varoluş farkındalığı 
oluşturmayı hedefler. 

Kudüs’ün direnişini 
kuşanmadan 
medeniyet dirilişinin 
gerçekleşmeyeceğini ifade 
eden Akif Emre, Kudüs: 
Bir Pusula (Kudüs, Filistin 
ve Ortadoğu Yazıları)’nda 
Kudüs’te olduğu kadar 

Kudüs Kitaplığı
Büşra Nur GÜLER1

K İ T A P L I K
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tarihte hiçbir şehirde 
efsaneler ve hakikatin 
çarpışmadığını belirterek 
Kudüs’ün işgal altında 
oluşunu meşrulaştıracak 
her bir mesajın insanlık 
karşısında, tarihe, kutsala, 
kâinatın varoluş anlamına 
karşı işlenmiş bir cürüm 
olduğuna vurgu yapar. 
Şehrin müslümanlar 
için ifade ettiği değeri ve 
sorumlulukları “kutsal”lık 
boyutuyla ele alan diğer 
çalışmalardan bazıları:

-Yusuf el-Karadâvî, 
Her Müslümanın Ortak 
Davası Kudüs, (çev. İzzet 
Marangozoğlu), Nida 
Yayıncılık, İstanbul 2017.

-Taha Kılınç, Kudüs Yazıları, 
Aşina Yayınları, İstanbul 
2018.

-Semiha Karahan, Bir Hakikat 
Şehri Kudüs, İnsan Yayınları, 
İstanbul 2021.

-Pelin Çift, Ö. Faruk Harman, 
Kudüs’ün Gizemli Tarihi, 
Destek Yayınları, İstanbul 
2016.

-Sefer Turan, Allah’a 
Ismarladık Kudüs, Pınar 
Yayınları, İstanbul 2006.

-M. Beşir Eryarsoy, Kudüs- 
Hatıralar ve Duyuşlar, Beka 
Yayınları, İstanbul 2019.

-Ahmet Ağırakça, Kudüs 
ve Filistin Davamız, Akdem 
Yayınları, İstanbul 2019.

-Soner Demirsoy, Mustafa 
Usta, Orta Doğu’nun Kalbi 

Kudüs, Çamlıca Yayınları, 
İstanbul 2017.

-Heyet, Direniş Pusulası 
Kudüs, (ed. Merve Safa 
Likoğlu), Cezve Kitap, 
İstanbul 2021.

Tarihin Kudüsü

Kudüs’ün Hz. Davud, 
Bâbil, Pers, Helen, Roma, 
Hristiyanlık, İslâm idaresi, 
İngilizlerce işgali ve 
İsrail’in kuruluşunu içeren, 
M.Ö. 4000’li yıllara kadar 
uzanan kadim tarihi, 
üç dinin mensuplarının 
farklı dönemlere ait 
hâkimiyetleri, kutsal 
mekanları ve bunların 
imarı ve himayesi, siyasî, 
ekonomik ve sosyal 
düzenlemeleri, şehrin 
sakinlerinin ve onları 
yönetim hassasiyetinin 
de tarihini şekillendirmiş, 
bu zorunlu zenginlik 
Kudüs’ü tarihin bir 
parçası olmaktan çok 
olgusu haline getirmiştir: 
Kudüs’ün tarihine 
tekaddüm eden değer, 
şehrin bizzat kendisi, 
tarihin Kudüsü’dür. 
Aşağıdaki çalışmalar 
şehrin bu çarpıcı sürecini 
konu edinir:

-Sevtap Gölgesiz Karaca, 
Kudüs Haçlı Krallığı Siyasî 
Tarihi (1099-1187), TTK 
Yayınları, 2020.

-Karen Armstrong, Kudüs’ün 
Tarihi (Bir Şehir Üç Semavi 

Din), Pegasus Yayınları, 
2021. 

-Heyet, Huzuru Bekleyen 
Şehir-Kudüs (ed. Osman 
Aydınlı), İlim Yayma Vakfı 
Yayınları, İstanbul 2020.

-Heyet, Geçmişten Günümüze 
Kudüs, (ed. Ahmet Kavas), 
Ümraniye Belediyesi Kültür 
Yayınları, İstanbul 2019.

-Heyet, Kudüs (Tarih, Şehir, 
Toplum), (ed. Yunus Çolak-
Latif Karagöz), İlem Yayınları, 
İstanbul 2019.

-Heyet, Dinî, Târihî ve Edebî 
Açıdan Kudüs, (ed. İbrahim 
Çelik, Mehmet Dursun Erdem, 
Özcan Güngör, Necip Fazıl 
Kurt) Dün Bugün Yarın 
Yayınları, İstanbul 2018.

-Heyet, Tarih ile Mit Arasında 
Kudüs (ed. Mensur Akgün), 
Kopernik Kitap, Ankara 2020.

-Heyet, Kudüs Mukaddes 
Miras, DİB Yayınları, Ankara 
2020.

-Heyet, Kudüs: Tarih Din 
Siyaset, Seta Yayınları, 2020.

-Zekeriya Kurşun, Ali İhsan 
Aydın, 100 Soruda Kudüs, 
Rumuz Yayınevi, İstanbul 
2018.

-Halit Eren, Sefer Turan, 
Fotoğraflarla Dünden Bugüne 
Kudüs, TİKA, İstanbul 2015.

- Musa İsmail Basit v.dğr, 
Kudüs Tarihi, (çev. Esra 
Eğitim Tercüme Komisyonu-
Ali Benli), Nida Yayıncılık, 
İstanbul 2011.
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Osmanlı’nın Kudüsü

“Bir şehrin yerlisi olmak 
gidecek yeri olmaktır.” 
Gidecek yerin ihya ve 
inşası ise mekana aidiyetin 
takyîdi, muhafazası ve 
bu bilincin yansımasıdır: 
Osmanlı Devleti, Kudüs’e 
aidiyetini, şehrin ne olduğu
ve ne olması gerektiğinin 
misalini, imar malzemeleri 
ve gönüllerin teskiniyle 
Kudüs’e kazımıştır. Yavuz 
Sultan Selim’in Mercidâbık 
Seferini takiben Kudüs’ün 
idaresi üstlenilmiş, bu 
hukuk çerçevesinde 
Kudüs Ermeni Cemaati ve 
Patrikhanesi de Osmanlı 
hakimiyetine girmiş, 
Patrikhane Kudüs’teki üç 
büyük kiliseden biri kabul 
edilmiştir. Hz. Ömer’in 
şehri fethinde Ermenilerin 
tasarrufuna bırakılan 
kutsal mekanlarda yine 
Ermenilerin hakları 
belirtilmiş, imtiyazlar 
verilmiştir. Yavuz 
Ercan Kudüs Ermeni 
Patrikhanesi adlı eserinde 
Osmanlı’nın bölgeden 
çekilmesine kadar devam 
eden bu süreci tafsilatıyla 
konu edinerek tebaanın 
hukukuna dair detaylar 
verir. 

Osmanlı Devleti 
Kudüs’e hakim olduktan 
sonra şehre atfettiği 
hususî önemi gösteren 
icraatlara başlamış, 
özellikle Kanunî Sultan 
Süleyman döneminde 

büyük imar faaliyetleri 
ve hayır kurumlarının 
tesisi, Kanunî’ye şehri 
ilk imar eden Süleyman 
peygambere atıfla II. 
Süleyman benzetmesinin 
yapılmasına sebep 
olmuştur. Osmanlı’nın 
şehri imarı vefa, bu 
bereketli toprakları ihya 
ve medeniyet tasavvuru 
ekseninde yorumlanmakla 
birlikte, merkez-taşra 
ve iktidar-meşruiyet 
ilişkileri zemininde de 
irdelenmiştir. Sözgelimi 
Amy Singer’ın Osmanlı’da 
Hayırseverlik, Kudüs’te 
Bir Haseki Sultan İmareti 
adlı çalışmasında Haseki 
Hürrem Sultan’ın şehirdeki 
hayır faaliyetlerini ele 
alma biçimi bu yoruma bir 
örnek teşkil eder.

Dönemin Kudüsü’nün bir 
şahidi, eserini Kubbetu’s-
Sahra’da istirahat ettiği bir 
vakitte yazmaya niyet eden 
Muhammed el-Yemenî’dir. 
Şehir faziletnâmelerine 
önemli bir örnek teşkil 
eden Tuhfetü’l Âşıkîn 
Fezâil-i Mekke ve’l Medine 
ve’l Kudüs adlı eseri 
Gamze Beşenk tarafından 
yayına hazırlanarak 
Mekke Medine ve 
Kudüs’ün Faziletleri 
başlığıyla neşredilmiştir. 
Şehrin XVII. yüzyıldaki 
simasını ise 1641-1642 
yıllarında Kudüs’ü ziyaret 
eden Hıfzî’nin Târîh-u 
Fezâil-i Kuds-i Şerîf adlı 
eseri yansıtır: Yazarın 

dönemin Kudüsü’ne dair 
müşahedelerinin yanında 
Kudüs’ün peygamberler 
şehri olmasına işaretle 
ilgili haberleri, Mirac 
hadisesinde Kudüs’ün 
önemini, ashabın Kudüs’le 
ilgili rivayetlerini, 
şehrin tarihini, ziyaret 
adap ve faziletlerini 
ilgili kaynaklarla 
desteklemesiyle araştırma 
niteliği taşıyan eser, 
İbrahim Demirci 
tarafından yayına 
hazırlanarak Menkıbelerle 
Kudüs Tarihi başlığıyla 
neşredilmiştir. İlgili 
eserin bir diğer neşri ise 
Recep Dikici tarafından 
Kudüs (Tarihi Faziletleri 
ve Alimleri) adıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Abdullah Çakmak 19. 
Yüzyılın Başlarında 
Kudüs’te 1798’de 
Fransızların Mısır’ı 
işgalinin bölgede 
istikrarsızlığa sebep 
olduğu dönemde 
Osmanlı’nın Kudüs’teki 
tebaaya yaklaşımını 
devlet-vakıf-halk sacayağı 
üzerinden okumuş, 
Kudüslüler tarafından 
Divan-ı Hümayun’a 
gönderilen şikayetlerin 
ve bunlara yönelik devlet 
politikasının izini sürmüş; 
Yasemin Avcı ise Değişim 
Sürecinde Bir Osmanlı 
Kenti: Kudüs (1890- 1914) 
adlı eserinde 1872’de 
doğrudan merkeze bağlı 
müstakil bir sancak haline 
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getirilmesiyle tarihinde 
bir dönüm noktası 
yaşayan, “bir ehemmiyet 
ve nezaket mevkii” haline 
gelen Kudüs’ün bölgesel 
pozisyonunda ve merkezî 
hükümetle ilişkilerindeki 
yenilikleri konu edinmiştir. 

Kudüs’ün dinî bir merkez 
olma hüviyetine dayanarak 
Rusya, İngiltere, Fransa 
gibi ülkelerin şehirde 
kendi iradelerine bağlı 
kiliseler, dinî okullar 
ve dernekler kurma 
istekleri misyonerlik 
faaliyetlerinin de etkisiyle 
hız kazanmışken, 
Kudüs’teki bu faaliyetler 
karşısında Osmanlı Devleti 
okulların arttırılması için 
girişimlerde bulunmuştur. 
Bu politikanın bir 
tezahürü olarak 
1915’te şehirde Filistin 
cephesindeki faaliyetleriyle 
öne çıkan Cemal Paşa’nın 
nezaretinde Selahaddin 
Eyyûbî Külliye-i İslâmiyesi 
kurulur. Kenan Ziya 
Taş Osmanlı’nın Son 
Cihan Projesi Kudüs 
Selâhaddin Eyyûbî 
Külliye-i İslâmiyesi adlı 
eserinde, kurumun inşa 
aşamalarına, idarî işleyişini 
içeren talimatnameye, 
öğrencilerin her 
bakımdan mükemmel 
yetiştirilebilmeleri için 
devrin meşhur İslâm 
âlimlerinin yolluk 
ve yevmiyelerinin 
karşılanarak Kudüs’e 
davet edildiğine dair 

detaylar verir. Yazara 
göre Kudüs’teki bu 
külliye devletin cihan 
hakimiyeti mefkûresinin 
bir tezahürüdür, Osmanlı 
medeniyet tasavvurunun 
görünen bir yüzü olarak 
tarihteki yerini almıştır. I. 
Dünya Savaşı’nda Cemal 
Paşa’nın emir subayı 
olarak Kudüs’te vazife 
yapan, kendisini “en büyük 
imparatorluğun çocuğu” 
olarak tanımlayan Falih 
Rıfkı’nın karargâhın 
bulunduğu Kudüs’e 
hakim dağa nispetle 
Zeytindağı ismini alan 
hatıratı ise Osmanlı’nın 
bölgedeki son günlerine 
dair gözlemler içerir. 
Eserin “Allaha Ismarladık” 
başlıklı bölümü şu 
cümleleri ihtiva eder: 
“Kudüs’ü İsrailoğulları gibi 
bırakmadık, Türkler gibi 
bıraktık.” 

Osmanlı hakimiyeti 
döneminde Kudüs 
müslümanlarının 
gelirlerini muvakkat değil 
kalıcı ve sürdürülebilir 
bir sistemle düzenleyen 
vakıflar ile dinî, siyasî, 
sosyal ve kültürel 
faaliyetleri farklı 
boyutlarıyla konu edinen 
diğer çalışmalara şu 
örnekler verilebilir:

-Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs 
Meğâribe Mahallesi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Yay., 
Ankara, 2017.

-Hasan Hüseyin Güneş, 
Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, 
Önsöz Yay., İstanbul, 2017.

-Alaattin Dolu, Osmanlı 
Kudüs’ü: Kent Kimliği, Nüfuz 
ve Meşruiyet 1703-1789, 
Küre Yay. İstanbul, 2020

-Şerife Eroğlu Memiş, 
Osmanlılaşma ve Yerel Ağlar 
Arasında Kudüs’te Vakıf, 
Toplum ve Devlet (1703- 
1831), Libra Kitap, İstanbul, 
2021.

-Heyet, Vesîka ve 
Fotoğraflarla Osmanlı 
Devrinde KUDÜS I-II, (ed. 
Ömer Faruk Yılmaz) Çamlıca 
Yayınları, İstanbul 2009-
2011.

-Dror Ze’evi, Kudüs (17. 
Yüzyılda Bir Osmanlı 
Sancağında Toplum ve 
Ekonomi), (çev. Serpil 
Çağlayan), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2000.

-Amy Singer, Kadılar, Kullar, 
Kudüslü Köylüler (çev. Sema 
Bulutsuz), Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul 
2008.

-Thierry Zarcone, Kudüs’teki 
Orta Asyalı ve Hintli Sufi 
Hacılar, (çev. Berna Akkıyal) 
Kabalcı Yayınevi, İstanbul 
2012. 

-Erdem Demirkol, Kudüs ve 
II. Abdülhamid, Taş Mektep 
Yayıncılık, 2017.

-Philip Mattar, Kudüs Müftüsü 
Hacı Emin El-Hüseynî, 
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Akademi Yayınları, İstanbul 
1991.

-İhsan Satış, Kudüs’teki 
Hristiyanların 
Ziyaretgâhlarına ve 
Mabetlerine Dair Bir 
Tahkikat Raporu (İnceleme-
Transkripsiyon-Tıpkıbasım), 
Libra Kitap Yayınları, İstanbul 
2018.

Başkasının Kudüsü

Hangi dine mensup olursa 
olsun dindar bir zihnin 
kutsal zaman ve mekanları 
algılama ve yansıtma 
biçimleri, zihniyetlerine 
ilişkin önemli bir tarihî 
analiz çerçevesi oluşturur 
ki, Kudüs’e başkasının 
gözünden bakmak bu 
minvalde önemlidir. 
Nitekim 1095 Clermont 
Konsili’nde Kutsal Roma 
Katolik Kilisesi’nin ruhanî 
lideri Papa II. Urbanus’un 
“kutsal toprakları 
kurtarma” çağrısı üzerine 
başlayan Haçlı Seferleri, 
geriye kutsal topraklarda 
kan kokan bir miras 
ve sefer hatıralarını 
kurtaran, bu analizleri 
mümkün kılan metinler 
bırakır. I. Haçlı Seferine 
katılan Katolik rahip 
Fulcherius Carnotensis, 
Kudüs Seferi/Kutsal 
Toprakları Kurtarmak adlı 
eserinde “onlar” olarak 
nitelediği müslümanların 
küfür ehli oldukları 
için Tanrı’nın lanetine 
müstehak ve mağlup 

olacaklarını, “biz” olarak 
nitelediği hıristiyanların 
ise kutlu görevle Tanrı 
tarafından sınanıp 
onurlandırıldıklarını 
belirtir. Latin kültürü 
arayışıyla Ortaçağ Katolik 
kilisesini diriltmeyi ve 
Kudüs’te müslüman 
kanının kızıllığını görmeyi 
hayal eden François-René 
de Chateaubriand’in 
1806’da kutsal topraklara 
gitmek üzere Paris’ten 
başlayan seyahatini konu 
edinen Paris İstanbul 
Kudüs: Bir Seyyahın 
Günlüğü adlı kitabı bu 
duruşun bir diğer örneğini 
teşkil eder.

Osmanlı tebaasından 
Avratalanlı Mihail 
Macarov’un hacı olabilmek 
için 1868’de Kudüs’e 
yaptığı seyahati anlattığı 
Kudüs Yolculuğu ile 
Osmanlı-Türk kültürünü 
yakından tanıyan Pierre 
Loti’nin 1895’te Kudüs’e 
yaptığı seyahati içeren 
Kudüs isimli eserler 
okuyucu tasavvurunda 
şehri bir hıristiyanın 
gözüyle inşa eder. Pierre 
Loti’nin Getsemani’de, 
Kutsal Mezar’da 
hissiyatını, İsa’yı çarmıha 
germiş yahudilerin Ağlama 
Duvarı önünde “yalandan” 
ağlamalarını, Katolik 
Dominiken tarikatının 
mihmandarlığında 
Kudüs’ü adımlamasını, her 
mezhep ve tarikattan rahip 
ve keşişlerin Kudüs’ün 

yerüstü kadar yeraltıyla da 
ilgilendiklerini, hıristiyan 
mabedlerinin hüznü ve 
gözyaşını hatırlatmasına 
karşın müslüman 
mabedlerinin huzur ve 
sükuna davetini Kudüs’ün 
satırları tasvir eder. 
Şu kitaplar da Kudüs’e 
başkasının gözünden ayna 
tutar:

-Raimundus Aguilers, Haçlılar 
Kudüs’te (Bir Papazın 
Gözünden İlk Haçlı Seferi), 
(haz. Süleyman Genç), 
Yeditepe Yayınevi, 2019.

-Harold Lamb, Tanrı’nın 
Krallığı (Kudüs Yolunda 
Haçlılar), (çev. Derya Öztürk), 
Paraf Yayınları, İstanbul 
2013.

-Simon Sebag Montefiore, 
Kudüs (Bir Şehrin 
Biyografisi), (çev. Cem 
Demirkan), Pegasus Yayınları, 
İstanbul 2016.

-Edward Said, Yersiz Yurtsuz, 
İletişim Yayınları, İstanbul 
2008.

Siyonizmin Kudüsü

Haçlı seferlerinin de 
motivasyonlarından 
birini teşkil eden anti-
semitik hareketlerin 
XIX. yüzyılda Avrupa’da 
yükselmesi, vaadedilmiş 
topraklar, homojen devlet 
ve milli kimlik olgularını 
güçlendirerek gündeme 
taşımış, siyonist düşünce 
İngiliz kolonizasyonunun 
desteğiyle yön bulmuş, 
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Balfour Deklarasyonu’nu 
takip eden süreç 
Ortadoğu’da varlığı 
halen tartışılan, gayri 
insanî/ahlakî/hukukî 
politikalarıyla gündemden 
düşmeyen İsrail 
Devleti’nin kurulmasıyla 
sonuçlanmıştır. Aşağıdaki 
çalışmalar siyonist 
düşüncenin teolojik, 
psikolojik, sosyolojik 
ve politik dayanaklarını 
tespit ederek, bu defa 
stratejik önem ve sembolik 
değeriyle öne çıkan 
Kudüs’e ve insanlığa 
ödettiği bedellerin izlerini 
sürer:

-Yusuf Akçura, Mektuplarla 
Suriye-Filistin-Kudüs 
Seyahati ve Siyonizm 
Meselesi, (haz. Ömer Hakan 
Özalp) İşaret Yayınları, 
İstanbul 2019.

-Avi Shlaim, Filistin’i 
Bölüşmek (Kral Abdullah, 
Siyonistler ve Filistin’i Taksim 
Siyaseti: 1921-1951), (çev. 
Muttalip Tütüncü), Küre 
Yayınları, İstanbul 2021.

Fahir Armaoğlu, Filistin 
Meselesi ve Arap İsrail 
Savaşları (1948-1988), 
Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara 1994.

-Mim Kemâl Öke, Osmanlı 
İmparatorluğu, Siyonizm ve 
Filistin Sorunu (1880-1914), 
Üçdal Neşriyat, İstanbul 
1982.

Ilan Greilsammer, Siyonizm, 
(çev. Işık Ergüden), Dost 
Yayınları, Ankara 2007.

-Alan Taylor, İsrail’in Doğuşu, 
(çev. Mesut Karaşahan), Pınar 
Yayınları, İstanbul 2001.

-Roger Garaudy, Siyonizm 
Dosyası, (çev. Nezih Uzel), 
Pınar Yayınları, İstanbul 
1983.

-Berdal Aral, Bitmeyen 
İhanet: Emperyalizm 
Gölgesinde Filistin Sorunu ve 
Uluslararası Hukuk, (İstanbul: 
Çıra Yayınları, 2019)

-Larry Collins, Dominique 
Lapierre, Kudüs… Ey Kudüs, 
(çev. Aydın Emeç), Kronik 
Kitap, İstanbul 2018.

-Catherine Nicault, Kudüs 
1850-1948 (çev. Estreya 
Seval Vali), İletişim Yayınları, 
İstanbul 2001.

-Semiha Karahan, Siyonizmin 
Teolojik Temelleri, Divan 
Kitap, İstanbul 2020. 

Şiirin Kudüsü

Şehrin sakinlerine 
sunduğu tarihî ve kültürel 
imkan, sanat ve edebiyatta 
derinlik, çağrışım ve ifade 
zenginliği olarak ortaya 
çıkar. Şairin şiirinde şehir 
bir yönüyle coğrafyaya 
işaret olarak görünse 
de modern dünyada 
değerlerden feragat, 
kuşatılmışlık ve yabancılık 
hissinin kıskacından konu 
edinilen şehrin varoluşsal 
anlamına sığınmaya, o 
anlamda dirilmeye bir 
çağrı da içerir. Aşağıdaki 
eserler Kudüs’ün diriltici 
portresini kelimelere 

sığdırır, şehir kelimelerle 
yeniden inşa edilir, Kudüs 
rengi, kokusu ve tınısı ile 
dile gelir: 

-Nuri Pakdil, Anneler ve 
Kudüsler, Edebiyat Dergisi 
Yayınları, Ankara 2014.

-Adonis, Kudüs Konçertosu, 
(çev. İbrahim Demirci), Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 
2014.

-Osman Avanoğlu, 
Kudüsname /Göklere Açılan 
Kapı, Artikel Yayıncılık, 2018.

-Mücahit Koca, Kudüs’e Ağıt, 
Sur Yayınları, İstanbul 2008.

-Ali Haydar Haksal, Ah Kudüs, 
İz Yayıncılık, İstanbul 2018.

-Hasan Aycın, İbrahim 
Demirci, Kudüs Ey Ey, İz 
Yayıncılık, İstanbul 2017.

-Mourid Barghouti, Şairin 
Şiiri, trc. A. Melis Hafez, 
Klasik Yayınları, İstanbul 
2004. 

NOTLAR
1 Kur’an Kursu Öğreticisi. 

Üsküdar Müftülüğü


